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Damiaanactie  
blijft strijden voor  

een toekomst zonder 
lepra en tuberculose 

We worden vandaag geconfronteerd met tal 

van tastbare realiteiten die voortvloeien uit 

uitdagingen waar onze wereld voorstaat. 

Denk maar aan de opwarming van de aarde, 

een probleem dat jong en oud mobiliseert. 

De manifestaties van de gele hesjes, waarin 

de schreeuw van zij die in onzekerheid leven 

steeds luider klinkt.  

Of de constante, verraderlijke afname van 

onze democratische waarden, en de manier 

waarop wij ons steeds vaker op onszelf 

terugtrekken. 

Dit zijn slechts enkele sociale en econo-

mische uitdagingen waar wij met z’n allen 

voorstaan vandaag. Maar hoe kan een 

organisatie als Damiaanactie deze proble-

men absorberen en integreren? Ze lijken 

misschien veraf te staan van ons dagelijks 

werk, maar als je even dichterbij komt kijken 

zie je dat deze strijden vergelijkbaar zijn met 

diegenen die wij voeren tegen lepra, tbc en 

andere armoedegerelateerde ziektes. 

Nieuw strategisch plan
In 2018 stelden we een nieuw strategisch 

plan op voor de komende 10 jaar. Dit plan 

bevat transversale thema’s, zoals milieu en 

noodhulp. Zo gaan we nieuwe initiatieven 

nemen om onze ecologische voetafdruk 

te verkleinen, zowel in België als overzee. 

Gaande van het plaatsen van zonnepa-

nelen en het inzetten op recyclage tot het 

ecologisch beheer van medisch materiaal. 

Een ander deel van dit strategisch plan is 

onderzoek. Onze aanpak krijgt een nieuwe 

dynamiek, en we zullen een nog grotere 

focus leggen op menselijke capaciteiten. 

We startten de afgelopen jaren meerdere 

ambitieuze onderzoeksprojecten op met 

verschillende partners. Zo combineren we op 

de Comoren bijvoorbeeld onderzoek met ons 

dagelijks werk op het terrein om lepra er op 

middellange termijn uit te roeien. 

Crisissen
Het afgelopen jaar werd de Democratische 

Republiek Congo geplaagd door verschil-

lende crisissen. Maar onze collega’s op het 

terrein bleven de kwalitatieve opsporing en 

behandeling van tbc en lepra garanderen, 

ondanks de ebola-epidemie in Noord-Kivu 

en het geweld in Ituri dat een grote volksver-

huizing tot stand bracht.  
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Sociale uitsluiting 
De mensen die wij verzorgen zijn door hun 

ziekte vaak veel meer verloren dan enkel hun 

goede gezondheid: hun baan en inkomen, 

maar ook hun familie en vrienden. Sociale 

uitsluiting blijft een wereldwijd probleem. 

Er worden hier en daar wel discriminerende 

lepra- en tbc-wetten afgeschaft, maar cul-

turele gewoontes zijn vaak diepgeworteld in 

de maatschappij en dus moeilijk te veran-

deren. Om onze impact te vergroten moeten 

we nadenken over de inclusie van getroffen 

personen.   

Uitwisseling van ideeën 
In oktober 2018 organiseerde Damiaanactie 

twee belangrijke vergaderingen in Brussel. 

Eén met ILEP*, de Internationale Federatie 

voor Leprabestrijding, en een met het Global 

Partnership for Zero Leprosy, een interna-

tionaal partnerschap waar Damiaanactie 

ook tot toegetreden is. Het doel van deze 

vergaderingen? De strijd tegen lepra op 

wereldschaal bevorderen. En tijdens het 

Projectforum kwamen vertegenwoordigers 

van onze overzeese teams een week lang 

naar Brussel om de operationele aspec-

ten van onze interventies te bespreken. 

Het werd een vruchtbare uitwisseling van 

ideeën, waarbij verschillende prioriteiten 

voor de komende jaren geselecteerd werden, 

zoals digitalisering. En zo vonden er nog een 

aantal succesvolle evenementen plaats in 

2018. Stuk voor stuk gaven ze blijk van een 

gemotiveerd en energiek team. 

Analyse vrijwilligerswerking
Maar we plaatsten in 2018 ook een nieuwe 

focus op ons vrijwilligersnetwerk. Na een 

diepgaande analyse, beslisten we onze 

strategie rond de vrijwilligerswerking aan 

te passen. De komende twee jaar zullen we 

verschillende noodzakelijke aanpassingen 

doorvoeren, zodat het netwerk over de 

nodige middelen beschikt om haar missie 

uit te voeren. 

Ik wil graag iedereen bedanken die ons helpt 

en die zich inzet voor Damiaanactie. Zij het 

nu als medewerker, donateur, vrijwilliger of 

sympathisant. 

Met vriendelijke groeten, 

Alex Jaucot, 

Algemeen directeur 
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Opnieuw een 
normaal leven 
leiden. Meer 
vraag ik niet.
Bala Ram Thapa
getroffen door tbc 
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© Jean Platteau

© Layla Aerts

© Archieven Damiaanactie

Onze organisatie

Strijd

Lepra
Ieder jaar worden er nog 

210.000 mensen opge-

spoord die door lepra 

getroffen zijn. Een ziekte 

die niet dodelijk is, maar 

wel levenslange verminkin-

gen en sociale uitsluiting 

teweeg kan brengen. Bij 

een vroege diagnose heeft 

de patiënt een genezings-

kans van 99,9%.  

Tuberculose
Meer dan 10 miljoen 

mensen per jaar krijgen 

tbc. 1,6 miljoen van hen 

halen de strijd niet. Toch 

is tbc geneesbaar. Volg je 

een behandeling, heb je 

vandaag gemiddeld 85% 

kans op genezing. Zonder 

behandeling sterft de helft 

van alle patiënten binnen 

de twee jaar. 

Leishmaniasis
Leishmaniasis is een 

parasitaire* ziekte overge-

dragen door een zandvlieg.  

De meest voorkomende 

vorm, cutane leishmania-

sis, veroorzaakt chronische 

zweren en misvormingen.

Leishmaniasispatiënten 

worden uitgesloten en 

gestigmatiseerd, net zoals 

leprapatiënten. 

Visie
Een toekomst vrij van lepra en tuberculose. 

Wij zetten ons in om deze drie infectieziektes  

de wereld uit te helpen: 
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© Layla AertsMissie

Waarden

Samen maken wij het verschil in de strijd 

tegen deze drie ziektes door:

kwaliteitsvolle gezondheidszorg 

mogelijk te maken aan de hand van 

opleiding, onderzoek en gerichte medi-

sche acties. 

de re-integratie in de maatschappij te 

vergemakkelijken van mensen met tbc 

of lepra. 

Integriteit Damiaanactie staat voor: 

solidariteit, open dialoog, sociale recht-

vaardigheid en respect voor diversiteit. Wij 

geven prioriteit aan de meest behoeftigen, 

maar stellen elke patiënt centraal. Wij 

hechten belang aan het recht op privacy, 

zelfstandigheid en informatie; met respect 

voor menselijke waardigheid. Onze diensten 

beantwoorden op medisch en sociaal vlak 

aan de strengste ethische normen. Datzelfde 

geldt ook voor management, communicatie 

en fondsenwerving. 

Verantwoordelijkheid  Wij leggen verant-

woordelijkheid af bij patiënten, donateurs, 

medewerkers en partners. Daarom laten wij 

de evaluatie van onze werkwijze en finan-

cieel beheer over aan externen. Over onze 

bevindingen communiceren wij transparant 

en regelmatig. 

Pluralisme Damiaanactie staat open voor 

iedereen en duldt geen enkele vorm van dis-

criminatie. Wij dragen zorg voor elke patiënt, 

begunstigde, vrijwilliger en medewerker. 

Nationaliteit of huidskleur, gesproken taal, 

leeftijd of geslacht spelen hierbij geen 

enkele rol. Evenmin sociale achtergrond en 

cultuur, en filosofische, religieuze, seksuele 

of politieke overtuigingen. 

Onafhankelijkheid Wij stellen onze eigen 

prioriteiten, onafhankelijk en volgens de 

visie van de organisatie. En wij aanvaar-

den geen religieuze of politieke inmenging. 

Inkomsten van verschillende bronnen verze-

keren onze financiële autonomie. Bovendien 

bepalen wij onze strategie en activiteiten in 

samenspraak met lokale partners en vol-

gens internationaal erkende normen. 

het publiek te sensibiliseren over de 

medische en sociale aspecten van 

lepra en tbc. 

ervoor te zorgen dat alle benodigde 

middelen aanwezig zijn om onze  

doelstellingen te bereiken. 
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De WHO beveelt  
9 maanden  
behandeling  
voor MDR-TB opnieuw aan 
In april publiceerde de WHO* haar 
aanbevelingen rond het gebruik 
van de 9 maanden behande-
ling* voor multiresistente tbc 
(MDR-TB*). Deze zijn gebaseerd 
op resultaten van het klinisch 
onderzoek STREAM. De WHO raadt 
nationale programma’s wereld-
wijd opnieuw aan de 9 maanden 
behandeling te gebruiken. De WHO 
raadde dit in 2016 al aan, maar 
nieuw onderzoek versterkt de 
eerdere aanbeveling.

Vulkaan- 
uitbarsting in  
Guatemala 
Op 3 juni barstte de Volcán de 
Fuego uit in Guatemala. Drie dor-
pen in de regio van Escuintla, waar 
wij actief zijn, raakten bedolven 
onder as en modder. Eén van de 
patiënten die wij behandelden 
kwam om het leven. De anderen 
werden in veiligheid gebracht en 
zetten hun behandeling verder. 
Onze teams deelden matrassen 
en voeding uit aan meer dan 
3000 geëvacueerde personen 
in de regio.  

Zullen we eindelijk een lepravac-
cin hebben? 
In juni ging een nieuw vaccin 
voor lepra, LepVax, de klini-
sche onderzoeksfase in. De 
focus lag op de veiligheid van het 

vaccin, en op een evaluatie van de 
immuunrespons. Damiaanactie 
financierde een deel van deze 
studie, die tot stand gebracht 
werd door het Infectious Disease 
Research Institute (IDRI) en 
de American Leprosy Mission. 
Een volgende studiefase zal de 
veiligheid, doeltreffendheid, en 
bijwerkingen testen op volwassen 
vrijwilligers.

Damiaanactie krijgt  
koninklijke titel 
In juni ontving Damiaanactie de 
koninklijke titel. Deze wordt toege-
kend aan Belgische verenigingen 
die 50 jaar ononderbroken 
bestaan. Daarnaast worden 
nog enkele andere criteria 
nagestreefd: goed beheer, een 
niet-winstgevend doel, vitaliteit en 
bestendigheid van de vereniging. 

ILEP-vergadering in  
Brussel 
Op 9 en 10 oktober organiseerde 
Damiaanactie de tweede jaarlijkse 
bijeenkomst van ILEP*. Ieder jaar 
komen de 61 ILEP-leden samen 
om de strategie te bespre-
ken en samen te werken rond 
belangrijke punten. Tijdens deze 
vergadering in Brussel nam ILEP’s 
panel van personen getroffen door 
lepra het woord. De bijeenkomst 
werd bijgewoond door Prinses 
Astrid, de erevoorzitter van 
Damiaanactie. 

Een greep uit 2018
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Nieuwe ebola- 
uitbraak in DRC
In september brak er een nieuwe 
ebola-epidemie uit in DR Congo. 
Lepra- en tbc-patiënten mijden 
de gezondheidscentra sinds-
dien uit angst besmet te raken 
met het dodelijk virus, maar ook 
omwille van valse geruchten over 
de ziekte. Gewapende groeperin-
gen maken het bovendien moeilijk 
ebola onder controle te krijgen in 
de regio. Damiaanactie leidde 150 
vrijwilligers op, in samenwerking 
met het Congolese Ministerie van 
Volksgezondheid, om medicijnen 
van patiënten aan huis te bezor-
gen zolang de ebola-epidemie 
voortduurt. 

The 49th Union World Conference 
on Lung Health 
Eind oktober nam Damiaanactie 
deel aan het 49ste wereldcongres 
rond respiratoire gezondheid van

The Union in Den Haag. Samen 
met partners (The Union, WHO, ...) 
organiseerden we twee sessies:

 ‘De 9 maanden behandeling 
voor MDR-TB: waarom, voor 
wie en hoe? Bewijs dat uitda-
gingen bij de implementatie 
overwonnen kunnen worden.’

 ‘Lessen geleerd uit het 
regionaal netwerk voor 
tbc-bestrijding in West-Afrika 
(WARN-TB) rond de verbetering 
van de tbc-controle in de regio.’

En twee abstracten:

  ‘Het opzetten van biome-
dische en sociale steun 
voor mensen met MDR-TB 
in Guinee.’

 ‘Inzet vanuit de gemeenschap om 
de opsporing van tbc-patiënten in 
Burundi te verbeteren.’

November:  
Projectforum en  
Damiaanactiedag 
Midden november vond ons 
Projectforum plaats, een vierjaarlijkse 
vergadering in Brussel met vertegen-
woordigers uit de 16 projectlanden. 
Vijf dagen lang deelden zij, samen 
met externe experten, ervaringen en 
opinies over onderwerpen als: gender, 
integriteit, milieu, patiëntenbe-
heer, en veel meer. Met als afsluiter: 
de Damiaanactiedag op 17 november. 
Een dag die ieder jaar het begin van 
de campagneperiode markeert, en 
een gelegenheid is voor donateurs, 
sympathisanten en vrijwilligers om 
kennis te maken met alle collega’s. 
De Damiaanactiedag plaatste dit 
jaar wetenschappelijk onderzoek 
en concrete acties op het terrein 
centraal. 

100.000 voor Ibadan 
Negen Belgische ondernemers richtten 
samen met Damiaanactie een project 
op: ‘100.000 voor Ibadan’. Aan de hand 
van fondsenwervende acties, waar-
onder de avant-première van Stijn 
Coninx’ film ‘Niet Schieten’ en een 
familiequiz, werden fondsen ingeza-
meld voor de bouw van een nieuwe 
kliniek voor multiresistente tbc 
aan het UCH (University College 
Hospital) in Ibadan, Nigeria. Deze 
kliniek opende de deuren in december 
en telt 40 bedden. En patiënten met 
multiresistente tuberculose kregen 
hun transportkosten van en naar de 
verschillende gezondheidscentra 
ondersteund door Damiaanactie 
terugbetaald.
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© Johanna de Tessières
Het pad van de patiënt

Van het opmerken  
van de symptomen  
tot de terugkeer naar 
het gewone leven
Er bestaan vandaag doeltreffende 

medicijnen en behandelingsschema’s 

voor tuberculose, lepra en leishma-

niasis. En het is onder meer dankzij 

ngo’s als Damiaanactie (samen met 

nationale programma’s) dat deze 

medische hulp in veel gebieden ook 

gratis is. Maar dat betekent niet dat 

genezen voor iedereen vanzelfspre-

kend is. 

Barrières op de weg naar genezing 
Worden deze ziektes niet op tijd 

opgespoord en behandeld, kunnen ze 

ernstige gevolgen met zich mee-

brengen. Maar om te genezen heb 

je middelen nodig. En ook kennis, 

geduld, ondersteuning, opvolging en 

fysieke en mentale kracht. Zowel de 

patiënt zelf heeft dit nodig als het 

medisch personeel. 

Patiënten komen verschillende 

barrières tegen op hun weg naar een 

volledige genezing. Deze drempels 

kunnen een invloed uitoefenen 

op hun genezing. Ze kunnen een 

genezing verhinderen of vertragen, 

en ze kunnen vernietigende gevol-

gen hebben voor de patiënt en diens 

omgeving. Deze barrières vind je 

zowel aan de kant van de patiënt zelf 

(Patient Delay), als aan de kant van 

het gezondheidssysteem (Health 

System Delay). 

Wat doet Damiaanactie?
Damiaanactie wil elke barrière aanpak-

ken. We willen getroffen personen zo snel 

mogelijk opsporen, behandelen, genezen 

en opnieuw integreren in de maatschap-

pij, maar ook nieuwe besmettingen 

tegengaan. 

In dit jaarrapport 
In dit jaarrapport geven wij je een zicht 

op de verschillende barrières. En op de 

manier waarop Damiaanactie in de pro-

jectlanden deze barrières bestrijdt en het 

pad naar de genezing vereffent voor elke 

patiënt. 
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Het pad naar totale genezing en re-integratie

01

04

02

05

03

06

Verschillende barrières

Legende

Re-integratie in de maatschappij

Bewustwording van de 
ziekteverschijnselen 

Patient Delay  
(uitstel bij de patiënt) 
vertraging die opgelopen 
wordt in de tijd tussen het 
vertonen van symptomen  
en een beroep doen op  
medische hulp. 

Health System Delay 
(uitstel bij het gezondheids-
systeem) vertraging die 
opgelopen wordt in de tijd 
tussen de eerste consulta-
tie en het starten van een 
geschikte behandeling.

Care after Cure

Zoeken naar gezondheidszorg

Toegang tot gezondheidszorg

Correcte diagnose  
(klinisch en in labo)

Doeltreffende behandeling

Genezingsgraad
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Bewustwording  
van de 

ziekteverschijnselen
Wat betekent  
bewustwording van je 
ziekteverschijnselen?
Je bent je bewust van je eigen fysieke, 

mentale en sociale gezondheid. Je voelt 

aan wanneer je in goede gezondheid 

verkeert, maar ook wanneer je symptomen 

vertoont die onderzocht moeten worden 

door een dokter of andere professionele 

hulpverlener. 

Problematiek
 Gezondheidszorg is voor veel 

mensen in ontwikkelingslanden 

vaak geen prioriteit. Ze hebben 

andere zorgen aan hun hoofd. Ze 

negeren hun symptomen en gaan 

niet op zoek naar een dokter. 

 De getroffen persoon merkt de 

symptomen niet op, herkent ze 

niet, of hecht er weinig belang aan 

en zoekt daarom geen medi-

sche hulp.  

 Sommige mensen zien de sympto-

men als een straf van God, of het 

gevolg van een vloek die op hun 

uitgesproken is en gaan te rade bij 

een traditionele geneesheer, een 

gebedsgenezer, een waarzegger, …
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Wat doet Damiaanactie?

Informeren en sensibiliseren

We maken mensen bewust van de symp- 

tomen van tuberculose, lepra en leishma-

niasis, en van de (gratis) medische hulp die 

voorhanden is. Maar we vertellen hen ook hoe 

ze zichzelf kunnen beschermen tegen een 

eventuele besmetting. Dit doen we op allerlei 

manieren: door infomateriaal uit te delen, 

erover te praten tijdens consultaties, via 

getuigenissen van genezen personen, media-

campagnes, ...

© Layla Aerts



Burundi 
Projectland sinds

1964

Vertegenwoordiger

Dr. Michel Sawadogo

Personeel

10 (waarvan 1 expat) 

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid en 
Aidsbestrijding

Steunt  

Nationaal Lepra- en  
Tbc-programma (PNILT) 

Uitgaven 2018

€ 372.361

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose 7202
Lepra 385
MDR-TB 50 

Patiënten die extra zorg ontvingen
Tuberculose 40
Lepra 612

Lessen geleerd in 2018 

“De decentralisering van de zorg 
voor lepra en tbc, en een vroege 
opsporing van lepra zijn cruciaal 
om onze doelen te behalen. Wij 
zullen ons hier in 2019 nog meer 
op focussen.” 

 - Dr. Michel Sawadogo 
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Tuberculose
10.068.186

Lepra
10.068.186

96% 96%
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**Online vind je meer informatie over al  
onze activiteiten in Burundi in 2018

Zoeken naar gezondheidszorg
In 6 endemische* zones van Burundi 

zetten we actieve opsporingscampag-

nes* op waarbij we lepra, maar ook 

bepaalde huidziektes, opspoorden en 

behandelden. Tegelijkertijd maakten 

we de inwoners bewust van het belang 

van een goede hygiëne in de bescher-

ming tegen infectieziektes zoals 

lepra en tbc.

Toegang tot gezondheidszorg
We deelden kaarten voor medische 

bijstand (Carte d’Assistance Médicale) 

uit aan 300 patiënten. Hiermee 

werden hun medische kosten gedekt. 

Correcte diagnose
Samen met laboratoriumtechnici 

van het Nationaal Referentielabo 

voor Mycobacteriën superviseren we 

steeds laboranten en zorgverleners 

in alle gezondheidscentra en labo’s 

van het land. Zo controleren we of de 

opgestelde normen gerespecteerd 

worden, volgen we de registratie van 

stalen op, controleren we de kwaliteit 

van het labomateriaal, enzovoort. 

Waar nodig doen we aanbevelingen, 

kopen we nieuw materiaal aan of 

geven we opleidingen. Op die manier 

waken we over een betrouwbare en 

kwalitatieve diagnosestelling. 

Doeltreffende behandeling
Onze teams ter plaatse leidden lokale 

medewerkers in de verschillende 

gezondheidsfaciliteiten op rond 

nieuwe richtlijnen voor de behandeling 

van lepra, tbc en multiresistente tbc. 

Genezingsgraad
Ieder trimester voeren we, samen met het 

nationaal programma, een kwaliteitscon-

trole uit van de cijfers voor de behandeling 

van tbc in het hele land.  We valideren 

hierbij onder andere de indicatoren voor 

de behandeling in het hele land. We krijgen 

hierdoor ook een zicht op transferpatiënten 

en patiënten die uit het oog verloren zijn, en 

we hebben zo de kans de behandeling van 

patiënten te bespreken. 

Care after Cure
Voor 12 verenigingen van mensen genezen 

van lepra en tbc startten we, samen met een 

lokale ngo, re-integratieprojecten op rond 

o.a. geitenhouderij, veelteelt of landbouw. 

We moedigden hen aan zich te verzamelen 

in verenigingen, we trainden hen in een vak 

of activiteit en lieten hen projecten uitvoeren 

en superviseren. Het einddoel: hun soci-

aal-economische re-integratie.

Bewustwording van  
de ziekteverschijnselen  

In 2018 zetten onze teams in Burundi, in samenwer-

king met het Ministerie van Volksgezondheid, tbc en 

lepra in de spotlight tijdens Wereldtuberculose- en 

Wereldlepradag. Daarnaast startten we een part-

nerschap met een jongerenvereniging (Association 

des Volontaires Contre la Tuberculose) waarmee we 

sensibiliseringscampagnes zullen doen op 10 uni-

versiteitscampussen in Bujumbura. En we voerden 

op 4 radiostations campagne via radiospots, 

live-uitzendingen, getuigenissen van getroffen 

personen, reportages vanop het terrein, ... 
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Senegal
Projectland sinds

2017

Vertegenwoordiger

Dr. Gilbert Batista

Personeel

2

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid 

Steunt  

Nationaal Programma 
voor de eliminatie van 
Lepra (PNEL), Nationaal 
Programma voor de strijd 
tegen Tuberculose (PNT) 

Uitgaven 2018

€ 213.948

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose 10.125
Lepra 167
MDR-TB 88 

Patiënten die extra zorg ontvingen
Tuberculose 88
Lepra 220

Lessen geleerd in 2018 

“In landen zoals Senegal, 
waar we een groot 
personeelsverloop kennen, 
moeten we blijven inzetten 
op het trainen van nieuw 
personeel. En om de zorg rond 
tbc en lepra te verstevigen is 
capaciteitsversterking van 
bestaand personeel nodig.”  

- Dr. Gilbert Batista 
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Tuberculose
8.615.709

Lepra
8.615.709

56% 56%
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Zoeken naar gezondheidszorg
Onze teams voerden een 

operationele studie uit over 

de haalbaarheid van actieve 

opsporingsmomenten voor 

lepra. En over het geven van een 

preventieve behandeling aan 

contacten van leprapatiënten. 

Hierbij werden 1041 mensen 

gescreend. De resultaten 

hiervan worden gepresenteerd  

tijdens de 20ste Wereld- 

lepraconferentie in de Filipijnen 

in september 2019.

Toegang tot gezondheidszorg
43 minderbedeelde leprapati-

enten kregen onder andere hun 

transportkosten van en naar het 

ziekenhuis terugbetaald door 

Damiaanactie, om er zeker van 

te zijn dat zij zich konden aan-

melden voor hun behandeling. 

Correcte diagnose
9 laboranten kregen een oplei-

ding over het gebruik van de 

GeneXpert*. 

Doeltreffende behandeling
Een zaal voor de behande-

ling van leprapatiënten werd 

gerenoveerd in Thiès. 

Genezingsgraad
87% van alle tbc-patiënten genas 

in 2018. Voor paucibacilaire* lepra 

ligt dit percentage op 97% en voor 

multibacilaire* lepra op 92%. 

Care after Cure
Een afgelegen dorp voor lepra-

patiënten in Kaolack werd met 

behulp van subsidies van de 

stad Tessenderlo gerenoveerd. 

Hierbij werden onder meer nieuwe 

septische putten aangelegd, de 

buitengevels opgefrist, nieuwe 

waterafvoer- en -toevoersystemen 

geïnstalleerd en daken vervangen. 

**Online vind je meer informatie over al onze 
activiteiten in Senegal in 2018

Bewustwording van  
de ziekteverschijnselen  

Samen met het nationaal tbc-programma 

maakten we 9 radio-uitzendingen en 700 

-spots in Thiès en Diourbel om de bevolking 

te informeren en sensibiliseren rond tbc. 

En tijdens 6 opleidingsmomenten werden 

spilfiguren binnen verschillende gemeen-

schappen in Dakar, Thiès en Diourbel 

opgeleid over tbc. Zo kunnen zij op hun beurt 

mensen informeren en sensibiliseren. 
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Zoeken naar 
gezondheidszorg

Wat betekent zoeken naar 
gezondheidszorg?
Je vertoont symptomen waarvan je weet dat 

ze een medische consultatie vereisen en 

gaat op zoek naar medische hulp. Problematiek
 Gezondheidszorg is voor velen geen 

prioriteit, ze hebben andere zorgen aan 

hun hoofd. Ze moeten werken, hun gezin 

voeden, studeren, ... 

 Door het stigma dat op ziektes als 

lepra en tbc rust zijn velen bang voor 

die diagnose, of ‘stempel’, en ze heb-

ben angst verstoten te worden door 

de maatschappij. Ze verstoppen hun 

symptomen en gaan niet op zoek naar 

medische hulp. 

 Mensen gaan te rade bij een traditionele 

genezer, bij een familielid of vriend(in). 

 De getroffen personen zoeken om 

andere redenen geen professionele 

medische hulp: ze weten niet dat een 

genezing mogelijk is, ze hebben geen 

vertrouwen in de beschikbare gezond-

heidsdiensten, ... 
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Wat doet  
Damiaanactie?

Informeren en 
sensibiliseren

We willen stigma tegengaan 

door mensen aan het woord 

te laten die de ziektes over-

wonnen hebben. Zij kunnen 

getuigen over hun traject,  

en laten zien dat lepra, tbc en  

leishmaniasis geneesbare ziek-

tes zijn. We willen ook het brede 

publiek correct informeren om 

misvattingen de wereld uit te 

werken. En we willen patiënten 

informeren over het belang van 

een behandeling, de gevaren 

van het niet behandelen van 

deze ziektes, en over de (gratis) 

medische hulp die voorhanden 

is. Bovendien willen we patiën-

ten empowerment geven zodat 

zij voor hun ziekte durven uitko-

men en medische hulp zoeken. 

Actief op zoek gaan naar 
nieuwe, niet-geregistreerde 
patiënten 

In bepaalde landen zoeken 

we actief naar personen die 

symptomen vertonen van lepra, 

tbc of leishmaniasis maar die 

om verschillende redenen geen 

medische hulp zoeken. We 

willen iedere getroffen persoon 

opsporen en behandelen voor 

er onomkeerbare complicaties 

ontstaan en nog meer mensen 

besmet raken. Mensen die een 

hoog risico lopen op tbc- of 

leprabesmetting krijgen tijdens 

deze opsporingscampagnes 

een preventieve behandeling. 
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Nicaragua

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose 430
Leishmaniasis 1833
MDR-TB 4 

Patiënten die extra zorg ontvingen
Tuberculose 199
Leishmaniasis 32

Lessen geleerd in 2018 

“We hebben een rampenplan 
nodig zodat we voorbereid zijn 
bij uitdagingen, zoals de huidige 
politieke instabiliteit, en we onze 
activiteiten zo goed mogelijk 
kunnen verderzetten. We waren 
niet voorzien op het politiek 
conflict in 2018 en hebben vaak 
moeten improviseren. Gelukkig 
leden we geen menselijk of 
materieel verlies.”  

 - Dr. Manuel Bravo 

Projectland sinds

1990

Vertegenwoordiger

Dr. Manuel Bravo

Personeel

19 (waarvan 1 expat)

Partner

 Ministerie van 
Volksgezondheid en Prosalud 
(lokale ngo)

Steunt  

Nationale tbc- en 
leishmaniasis- 
programma’s 

Uitgaven 2018

€ 319.087ZO
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2.827.928

Leishmaniasis 
867.220

46% 14%



Bewustwording van  
de ziekteverschijnselen
In 2 belangrijke, lokale gezondheids-

centra leverde ons team info- en 

preventiemateriaal rond tbc en  

leishmaniasis. 

Toegang tot gezondheidszorg 
Er bestaat een nieuw gezondheids-

model in Nicaragua: MOSAFC (Het 

Gezondheidsmodel voor Familie 

en Gemeenschap). Hierbij wordt 

eerstelijnsgezondheidshulp gratis aan-

geboden op nationaal vlak door teams 

van dokters en verpleegkundigen. Zij 

zoeken patiënten in hun gemeenschap 

op, en bieden medische hulp in de 

bestaande gezondheidsstructuren. 

Maar ziektes als tbc en leishmaniasis 

vallen niet altijd automatisch onder 

dit model. Damiaanactie wil de zorg 

voor deze ziektes toch zo toegankelijk 

mogelijk maken door o.a. aan actieve 

opsporing te doen, bestaande natio-

nale programma’s te monitoren en via 

de radio te sensibiliseren. 

Correcte diagnose 
In 2018 telde Nicaragua 8 GeneXperts* 

in endemische* regio’s. Deze regio’s 

tellen ook speciale microscopen 

met een grotere gevoeligheid die 

door Damiaanactie geleverd werden. 

Hiermee kunnen we sneller testresul-

taten verkrijgen en diagnoses stellen. 

Doeltreffende behandeling 
Damiaanactie stelde een planning op 

voor de invoering van de 9 maanden 

behandeling* van MDR-TB* in het land, 

samen met partners en met de minis-

teriële autoriteiten van Nicaragua. 

Een opleiding werd voorzien voor artsen 

en verpleegkundigen gespecialiseerd in 

MDR-TB over deze behandeling. 

Genezingsgraad 
92% van alle tbc-patiënten in de regio’s 

waar Damiaanactie actief is genas. Dat is 

3% meer dan het nationaal gemiddelde. 

Dit is volgens ons team te danken aan 

de financiële en nutritionele steun die 

we aan patiënten bieden, en aan onze 

follow-up tijdens hun behandeling. 

Care after Cure 
We startten voor 8 personen een 

micro-onderneming op. Zo gaf 

Damiaanactie iemand de middelen om 

een kleine eettent te openen. En met suc-

ces. Met de winst startte zij een tweede 

handeltje op. Vandaag kan ze eindelijk 

sparen en investeren in haar toekomst. 

**Online vind je meer informatie over al onze activitei-
ten in Nicaragua in 2018

Zoeken naar  
gezondheidszorg  

Via actieve opsporingscampagnes* zoekt ons 

team in Nicaragua naar leishmaniasispatiënten 

die nog geen medische hulp zochten en die ver 

van de gezondheidsfaciliteiten afwonen.  

We gebruiken hiervoor een mobiele applicatie, 

Open Data Kit*, voor het verzamelen van de 

gegevens. Damiaanactie leverde ook een belang-

rijke bijdrage bij het opstellen van een handboek 

rond de eliminatie van stigma en discriminatie. 

Dit boek werd verdeeld in alle gezondheidsfacili-

teiten van het land.  
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Projectland sinds

1979

Vertegenwoordiger

Dr. Younoussa Assoumani

Personeel

7

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid

Steunt  

Nationaal tbc- en 
lepraprogramma 

Uitgaven 2018

€ 242.835

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose 121
Lepra 275

Patiënten die extra zorg ontvingen
Tuberculose 160
Lepra 115

Lessen geleerd in 2018 

“We strijden verder tegen 
lepra en tbc met innovatieve 
strategieën.” 

 - Dr. Younoussa Assoumani 

De Comoren
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Tuberculose
850.688

Lepra
850.688

100% 100%
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Zoeken naar gezondheidszorg 

In 2018 ging het PEOPLE-project van start; een onderzoek van 

Damiaanactie en partners naar factoren die het hoge voorko-

men van lepra op de eilanden Moheli en Anjouan verklaren. 

En naar de doeltreffendheid van preventieve medicatie om 

de prevalentie* terug te dringen. In een eerste fase werden 

80 communautaire gezondheidswerkers aangesteld die van 

deur tot deur gingen om patiënten te screenen en te sensibi-

liseren, en zo endemische zones vast te stellen in 4 dorpen. 

Uit de eerste resultaten blijkt dat niet enkel de personen die 

samenwonen met een getroffen persoon een hoog besmet-

tingsgevaar lopen, maar ook buren die op minder dan 25 

meter wonen. Waar vroeger enkel het directe huishouden 

systematisch gescreend werd op lepra, zullen in de toekomst 

wellicht dus ook buren gescreend worden en in sommige 

gevallen preventief behandeld.

Bewustwording van  
de ziekteverschijnselen
Damiaanactie nam deel aan een nieuw 

onderzoek: COMLEP, een pilootproject van 

het Instituut voor Tropische Geneeskunde 

van Antwerpen (ITG). Samen met partners 

willen we risicofactoren achterhalen 

voor de hoge transmissie van lepra op de 

eilanden Moheli en Anjouan. 

Toegang tot gezondheidszorg
Onze teams op de Comoren gebruiken 

een mobiele applicatie, Open Data Kit*, 

voor de actieve opsporing van patiënten 

bij huisbezoeken. Patiëntengegevens 

zijn zo sneller beschikbaar. Het aandeel 

lepracomplicaties en levenslange invali-

diteiten vermindert op die manier ook. 

Correcte diagnose 
Twee GeneXperts* werden aangekocht 

voor een snellere diagnose van (multire-

sistente) tuberculose.

Genezingsgraad
Onze teams volgen patiënten in behande-

ling op de 3 eilanden van dichtbij op, wat 

resulteert in een hoge genezingsgraad. De 

genezingsgraad voor multibacilaire* lepra 

was 90% in 2018, en voor paucibacilaire* 

lepra 79%. Tbc kende een genezings-

graad van 95,6%. 

Care after Cure
Sinds 2018 voert ons team op de 

Comoren leprachirurgie* uit bij getroffen 

personen. 12 personen werden geope-

reerd in 2018. Een Congolese chirurg 

van Damiaanactie trok daarvoor naar de 

eilandengroep om het aanwezige gezond-

heidspersoneel hierover op te leiden. 

**Online vind je meer 
informatie over al 

onze activiteiten in de 
Comoren in 2018
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Toegang tot 
gezondheidszorg

Wat is toegang tot 
gezondheidszorg? 
De mate waarin je effectief de kans hebt om 

een beroep te doen op medische hulp en 

niet belemmerd wordt door sociale, cultu-

rele, economische of geografische drempels.  

Problematiek
 De geografische afstand naar het 

gezondheidscentrum is te groot voor de 

patiënt, of andere natuurlijke oorzaken 

(jaarlijkse overstromingen, ...) versper-

ren de weg. 

 Sommigen hebben de middelen niet om 

zich te verplaatsen naar de dokter, of 

om de medische consultatie en eventu-

ele onderzoeken te betalen. De diagnose 

en behandeling voor lepra en tbc zijn 

gratis, maar de allereerste consultatie 

en eventuele onderzoeken (voor de 

diagnose gevallen is) zijn in de meeste 

landen wel betalend. 

 Door culturele barrières hebben 

vrouwen in sommige gebieden bijvoor-

beeld geen recht op deze toegang tot 

gezondheidszorg. 
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Wat doet Damiaanactie?

Actieve opsporing* van nieuwe,  
niet-geregistreerde patiënten 
We zoeken actief naar personen die 

symptomen vertonen van lepra, tbc of 

leishmaniasis. We focussen hierbij vooral 

op risicogroepen of personen voor wie de 

toegang tot de gezondheidszorg niet van-

zelfsprekend is. 

Nieuwe gezondheidsfaciliteiten bou-
wen of bestaande renoveren en zo de 
zorg decentraliseren 
Door nieuwe gezondheidsfaciliteiten te bou-

wen en bestaande faciliteiten te renoveren 

kunnen we bijdragen aan het vergroten van 

het bereik, en bereiken we meer mensen die 

afgelegen wonen.  

Mobiele klinieken uitsturen naar afge-
legen gebieden 
In sommige landen zetten we mobiele kli-

nieken in die naar afgelegen gebieden rijden 

om er mensen te verzorgen en medicijnen 

uit te delen. 

DOTs*-medewerkers opleiden 
Wanneer patiënten niet de mogelijkheid 

hebben regelmatig naar een gezond-

heidscentrum te komen, leiden we 

DOTs-medewerkers op die hun behandeling 

opvolgen. 

Transportkosten terugbetalen 
We betalen patiënten die weinig middelen 

hebben de transportkosten van en naar het 

gezondheidscentrum terug. 

Informeren en sensibiliseren 
Iedereen heeft recht op gezondheidszorg; 

ongeacht sociale, culturele of traditionele 

factoren. Dat recht proberen onze teams ter 

plaatse dan ook voor iedereen te verzeke-

ren door te informeren en te sensibiliseren 

rond tbc en lepra en het belang van medi-

sche hulp. 
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Bangladesh
Projectland sinds

1972

Vertegenwoordiger

Dr. Aung Kya Jai Maug  

Personeel

655

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid 

Steunt  

Nationaal tbc- en 
lepraprogramma

Uitgaven 2018

€ 1.197.219

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose 27.675
Lepra 409
MDR-TB 237 

Patiënten die extra zorg ontvingen
Tuberculose 237
Lepra 3224

Lessen geleerd in 2018 

“Op basis van prevalentie*-
onderzoek maken we een 
microplanning op om ons 
beter te kunnen oriënteren op 
vlak van actieve opsporing. 
Dit blijkt goed te werken, we 
zien hierdoor een groeiend 
aantal tbc-opsporingen de 
afgelopen twee jaar.” 

- Dr. Aung Kya Jai Maug  
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Toegang tot gezondheidszorg 

In totaal reden er in 2018 12.826 mobiele klinieken 

uit voor sputumonderzoek. Ze namen bij 95.915 

personen een sputumstaal af om tbc op te sporen of 

uit te sluiten. Tijdens 11.896 momenten werden con-

tacten van tbc-patiënten gescreend. Hierbij stelden 

we 39.199 vermoedelijke tbc-besmettingen vast. 

1300 dorpsdokters* werden opgeleid. Zij spelen een 

belangrijke rol bij het opsporen en behandelen van 

tbc-patiënten. En 8731 personen die in armoede leven 

en vermoedelijk besmet waren met tbc kregen hun 

transportkosten van en naar de gezondheidsfacilitei-

ten terugbetaald.  

Bewustwording van  
de ziekteverschijnselen
Om de bevolking te sensibiliseren orga-

niseerden we, samen met onze partners, 

320.000 informatiemomenten gedurende 

het hele jaar. Hiermee werden 1.156.304 

mensen bereikt. 

Zoeken naar gezondheidszorg
Onze teams organiseerden 408 actieve 

opsporingscampagnes* rond tbc, waarbij 

10.581 verdachte sputumstalen werden 

afgenomen en onderzocht. 

Correcte diagnose
6 LED-microscopen en 18  

GeneXperts* werden geïnstalleerd in  

centra beheerd door Damiaanactie. 

Doeltreffende behandeling 
Damiaanactie behandelt via 150 

klinieken zowel tbc als lepra, en via 10 

klinieken enkel lepra, waarmee we 20% 

van het land bereiken. 

Genezingsgraad
Naast de behandeling in de 

klinieken, werden ook 10.000 DOTS*-

medewerkers – 6 per dorp - ingezet 

(dorpsdokters* en anderen) om de 

behandeling van patiënten in hun leef-

omgeving op te volgen. 

Care after Cure
1616 paar schoenen werden uit-

gedeeld aan personen die leven met 

lepracomplicaties. 

**Online vind je meer 
 informatie over al onze 

 activiteiten in 
Bangladesh in 2018.
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Projectland sinds

2007

Vertegenwoordiger

Dr. Souleymane 
Mahamadou Bassirou   

Personeel

12

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid

Steunt  

Tuberculoseprogramma op 
centraal niveau en in de regio’s 
van Tillabéri en Maradi  

Uitgaven 2018

€ 340.179

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose 3030
MDR-TB 65

Patiënten die extra zorg ontvingen
Tuberculose 65

Lessen geleerd in 2018 

“Dankzij een grondige kennis 
van de context en een goede 
samenwerking met lokale 
en internationale partners 
kunnen we sneller problemen 
identificeren en gepaste 
oplossingen vinden.” 

- Dr. Souleymane Mahamadou Bassirou 
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Zoeken naar gezondheidszorg
Vanaf 2019 wordt een vereniging 

van personen die genezen zijn 

van tbc opgeleid. Damiaanactie 

zal deze vereniging inschake-

len om MDR-TB-patiënten in 

behandeling thuis te bezoeken, 

maar ook om de bevolking te 

mobiliseren, te informeren en te 

sensibiliseren en zo het stigma 

rond tbc te verkleinen. 

Correcte diagnose
Damiaanactie zette een nieuw, 

doeltreffend systeem op poten 

voor het transport van spu-

tumstalen. Daardoor hoeven 

patiënten zich niet meer te 

verplaatsen naar de kliniek voor 

de diagnose van MDR-TB. De 

tijd tussen het vermoeden van 

MDR-TB en de start van een 

behandeling is zo teruggebracht 

van 3 maanden (in 2008) tot 1 

week (in 2018). 

Doeltreffende behandeling 
Er werd een akkoord onderte-

kend tussen het Ministerie van 

Volksgezondheid, gesteund 

door The Global Fund, en 

Damiaanactie. Hierdoor werden 

extra middelen vrijgemaakt 

waardoor Damiaanactie haar 

activiteiten kan uitbreiden en 

onder meer meer MDR-TB-

patiënten kan behandelen. 

Genezingsgraad
De genezingsgraad voor tbc bedroeg 82% en 

voor MDR-TB 85,5%. In Niger is het gene-

zingspercentage voor MDR-TB al meer dan 

10 jaar hoger dan 80%. Dit is te danken aan 

de snelle en succesvolle invoering van de 

korte 9 maanden behandeling voor MDR-TB, 

en een patiëntgerichte aanpak. 

Care after Cure
Voor alle 65 MDR-TB-patiënten voorza-

gen we extra steun tijdens en/of na hun 

behandeling. We gaven hun een opleiding 

en materiaal om een bedrijfje op te star-

ten. Hierbij is de emancipatie van de vrouw 

in Niger een belangrijk uitgangspunt voor 

Damiaanactie. 

Toegang tot gezondheidszorg 
Volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie 

moet er per 50.000 à 150.000 inwoners minstens  

1 centrum bestaan voor de diagnosestelling en behandeling 

van tbc-patiënten. In de interventiezones van Damiaanactie 

is er 1 centrum per 107.600 inwoners; wat een goede toegang 

tot de gezondheidszorg betekent en een verbeterde opsporing 

van nieuwe tbc-patiënten. In Zinder opende Damiaanactie, 

samen met het nationaal tbc-programma, een derde gezond-

heidscentrum voor de behandeling van MDR-TB. De twee 

andere centra die gesteund worden door  

Damiaanactie bevinden zich in Niamey en Maradi. Met de 

opening van dit nieuw centrum willen we de gezondheidszorg 

dichter bij de patiënt brengen. Met de opening van  

dit nieuw centrum willen we de gezondheidszorg 

 dichter bij de patiënt brengen. 

**Online vind je meer informatie over al onze activiteiten 
in Niger in 2018
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Nigeria
Projectland sinds

1991

Vertegenwoordiger

Dr. Osman El Tayeb  

Personeel

42 (waarvan 1 expat)

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid

Steunt  

Nationaal tbc- en lepra-
programma (NTBLCP) 

Uitgaven 2018

€ 687.427

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose 29.287
Lepra 299
MDR-TB 370 

Patiënten die extra steun ontvingen
Tuberculose 370
Lepra 1206

Lessen geleerd in 2018 

“Dankzij onze tussenkomst in 
de verschillende lepra- en tbc-
programma’s realiseerden we 
ons dat we door de maatregelen 
rond infectiecontrole 
te versterken stress 
verminderden bij patiënten en 
bij gezondheidsmedewerkers. 
Dit zal een invloed hebben op 
de koers die we de komende 
jaren varen.” 

- Dr. Osman El Tayeb
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Bewustwording van  
de ziekteverschijnselen
Om de bevolking te informe-

ren over de symptomen en het 

besmettingsgevaar van lepra en 

tbc organiseerde Damiaanactie 

3 mini-lepracampagnes en 2 

sensibiliseringscampagnes op 

de radio en in scholen. 

Zoeken naar gezondheidszorg
De bevolking werd aan de hand 

van sensibiliseringscampagnes 

geïnformeerd over de gevaren 

van tbc en lepra, en over de 

(gratis) medische hulp. 

Correcte diagnose
Laboratoria werden gerenoveerd 

en voorzien van nieuw, kwalita-

tief medisch materiaal.

Doeltreffende behandeling 
We renoveerden verschillende 

klinieken om een meer kwali-

tatieve gezondheidszorg aan te 

bieden aan de bevolking. 

Genezingsgraad
In het eerste en enige centrum van het 

land voor reconstructieve leprachirurgie*, 

gebouwd door Damiaanactie, voorzagen we 

extra nutritionele steun voor patiënten die 

zopas geopereerd waren door een chirurg 

van Damiaanactie, om hen te helpen bij hun 

genezing. 

Care after Cure
Damiaanactie hielp (klein)kinderen van 

personen getroffen door lepra, wonende in 

lepragemeenschappen, naar school gaan 

door materiaal en schooluniformen uit te 

delen en inschrijvingsgeld te betalen.  

Toegang tot gezondheidszorg 
Negen Belgische ondernemers richtten samen 

met Damiaanactie een project op: ‘100.000 voor 

Ibadan’. Aan de hand van fondsenwervende acties, 

waaronder de avant-première van Stijn Coninx’ 

film ‘Niet Schieten’ en een familiequiz, werden 

fondsen ingezameld voor de bouw van een nieuwe 

kliniek voor multiresistente tbc aan het UCH 

(University College Hospital) in Ibadan, Nigeria. 

Deze kliniek opende de deuren in december en 

telt 40 bedden. En patiënten met multiresistente 

tuberculose kregen hun transportkosten van en 

naar de verschillende gezondheidscentra onder-

steund door Damiaanactie terugbetaald. 

**Online vind je meer informatie over al 
onze activiteiten in Nigeria in 2018
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Foto’s : Layla Aerts

Fotoreportage Nepal

Lepra en tuberculose 
onder het dak van  
de wereld.  
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Correcte diagnose

Wat is een correcte 
diagnose? 
Heb je een dokter bezocht en heb je je 

symptomen uitgelegd, is het belangrijk 

dat je een kwalitatief klinisch onderzoek 

krijgt, en dat er correcte tests worden 

uitgevoerd in het labo. Zo kan de juiste 

diagnose gesteld worden en kun je een 

behandeling opstarten. 

Problematiek
 De symptomen van lepra en tbc lijken op 

symptomen van andere ziektes waardoor 

verkeerde diagnoses gesteld worden.   

 Door een gebrek aan kennis over lepra  

of tbc bij gezondheidsmedewerkers  

herkennen zij de symptomen niet altijd 

(meteen), waardoor foute of laat- 

tijdige diagnoses worden gesteld. Dit  

probleem wordt versterkt doordat veel  

lepraspecialisten vandaag met pensioen 

vertrekken of al vertrokken zijn, maar ook 

door het feit dat er steeds minder lepra 

gevonden wordt, en veel artsen dus amper 

in contact komen met een leprapatiënt.  

 Door logistieke problemen (geen labo in 

de buurt, geen geschikt materiaal in labo, 

geen transport voor het vervoeren van 

sputumstalen, onopgeleide laboranten, ...) 

worden diagnoses onjuist of erg laattij-

dig gesteld. 

 Een dermatoloog herkent meestal wel de 

huidsymptomen van lepra, maar neuro-

logische problemen (bepaalde zenuwen 

kunnen aangetast worden als leprareactie) 

worden meestal niet meteen aan lepra 

gekoppeld, waardoor lepra laattijdig of 

niet opgespoord wordt en levenslange 

invaliditeiten ontstaan. 
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Wat doet Damiaanactie?

Gezondheidspersoneel opleiden
We trainen dokters en verpleegkundigen 

zodat zij alle symptomen van lepra en 

tbc herkennen, en beide ziektes correct 

diagnosticeren en behandelen. Maar ook 

complicaties die soms komen kijken bij 

lepra en tbc. 

Nieuwe laboratoria bouwen of 
bestaande labo’s renoveren 
We bouwen nieuwe labo’s en renoveren 

bestaande laboratoria om sneller kwalita-

tieve diagnoses te kunnen stellen voor een 

groter aantal mensen. 

Labo’s voorzien van kwalitatief 
materiaal 
Door labo’s te voorzien van nieuw en per-

formant labomateriaal kunnen de juiste 

diagnoses een stuk sneller gesteld worden. 

Transportsystemen opzetten voor spu-
tumstalen door vrijwilligers
Kleine, afgelegen gezondheidsposten heb-

ben vaak geen labo. We leiden vrijwilligers 

op om sputumstalen veilig en tijdig naar 

laboratoria te vervoeren, en om de resulta-

ten daarna terug naar de gezondheidspost 

te brengen. 

Opleidingen voorzien voor laboranten  
Laboranten worden opgeleid om het 

medisch materiaal juist te leren gebruiken 

en de correcte diagnose te stellen. 

De laboranten worden regelmatig aan con-

troles onderworpen. Wanneer nodig geven 

we bijkomende opleidingen.  

Kwaliteitscontroles uitvoeren in labo’s
De labo’s voor de diagnose van tbc maken 

deel uit van een nationaal netwerk gecoör-

dineerd door een Laboratoire National de 

Référence (LNR). Het LNR voert regelmatig 

kwaliteitscontroles uit op alle labo’s. Het 

LNR wordt op haar beurt gecontroleerd door 

een Laboratoire Supra National (LSN). Bij het 

opsporen van eventuele problemen worden 

meteen maatregelen genomen. 

Onderzoek 
Door aan wetenschappelijk onderzoek te 

doen zoeken wij naar nieuwe tools om onze 

doelstellingen in tbc-, lepra- en leishma-

niasiscontrole te behalen, maar ook om 

diagnosestelling en behandeling van de 

ziektes te vergemakkelijken en versnellen. 
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D.R. Congo
Projectland sinds

1964

Vertegenwoordiger

Dr. Pierre Umba    

Personeel

48

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid, provinciale 
eenheden van volksgezond-
heid, gezondheidszones en 
lokale ngo’s 

Steunt  

Nationaal Programma voor de 
Eliminatie van Lepra (PNEL), 
Nationaal Programma voor de 
strijd tegen Tbc (PNT)  

Uitgaven 2018

€ 3.951.452

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose 89.456
Lepra 1770
MDR-TB 391 

Patiënten die extra zorg ontvingen
Tuberculose 108
Lepra 2040

Lessen geleerd in 2018 

“De strijd tegen tbc en lepra 
moet geïntegreerd worden in een 
rampenplan bij noodsituaties. 
Door kosten te bundelen 
kunnen uitgaven tot een 
minimum beperkt worden bij 
bepaalde projecten. En door 
de digitalisering kunnen we 
vanop afstand aan conferenties 
deelnemen of wetenschappelijk 
onderzoek uitvoeren.” 

- Dr. Pierre Umba
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**Online vind je meer informatie over al 
onze activiteiten in de Democratische 
Republiek Congo in 2018

Correcte diagnose

In de 11 provincies waar Damiaanactie actief 

is, leggen we het accent op de kwaliteit van de 

diagnosestelling voor tbc. We voeren daarom 

kwaliteitscontroles uit en volgen de laboranten 

ter plaatse op. Bij lepra wordt de diagnosestelling 

vooral uitgevoerd door de dokters en verpleeg-

kundigen, en niet in het labo, daarom zetten we 

extra in op opleiding en levenslang leren van 

gezondheidspersoneel ter plaatse. 

Bewustwording van  
de ziekteverschijnselen
In 7 zones van de provincie Ituri 

sensibiliseerden we groepen van 

mensen die voor de oorlog gevlucht 

waren, rond de symptomen van 

lepra en tbc. En in Noord-Kivu 

sensibiliseerden we de bevolking in 

3 gezondheidscentra in gebieden 

waar een ebola-epidemie heerst. 

We staan in deze gebieden voor 

enorme uitdagingen. Onder meer 

omwille van gewapende groepen 

die aanwezig zijn, en het wantrou-

wen dat de mensen hebben in het 

gezondheidssysteem. 

Zoeken naar gezondheidszorg
We voerden een onderzoeksstu-

die naar het hoge voorkomen 

van Spondylodiscitis in Moba en 

Kansimba (provincie Tanganyika). 

Spondylodiscitis, of de ziekte van 

Pott, is tbc van de wervelkolom.   

Toegang tot gezondheidszorg
We screenden contacten van 

lepra-, tbc- en MDR-TB*-

patiënten, en deden aan actieve 

opsporing* van tbc in mijnen, bij 

gevangenissen, en bij andere risi-

copopulaties (ontheemde volkeren, 

pygmeeën, ...).

Doeltreffende behandeling 
Er vond een hervorming van het 

gezondheidssysteem plaats waardoor 

Damiaanactie nu, samen met het PNT en the 

Global Fund, op nationaal niveau medicijnen 

aankoopt en deze verdeelt op lokaal niveau 

in alle gezondheidsfaciliteiten. 

Genezingsgraad
88% van alle tbc-patiënten die in 2017 hun 

behandeling startten genas succesvol in 

2018, en 89% van alle leprapatiënten. 

Care after Cure
78 personen die gehospitaliseerd waren in 

CEDA kregen nutritionele en psychosoci-

ale steun. C
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Projectland sinds

2017

Vertegenwoordiger

Dr. Sushil Koirala 

Personeel

9

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid, Social 
Welfare Center

Steunt  

Nationale tbc- en lepra- 
programma’s

Uitgaven 2018

€ 301.944

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 

Tuberculose 55
Lepra 202
MDR-TB 29 

Patiënten die extra steun ontvingen

Tuberculose 10
Lepra 342

Lessen geleerd in 2018 

“De afgelopen jaren steeg 
de prevalentie* van lepra in 
Nepal van 0,72 gevallen per 
10.000 inwoners naar 0,92. We 
moeten onze hulp opschroeven. 
We moeten lepracampagnes 
focaliseren op gebieden 
met een hoge prevalentie 
(o.a. bij gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen) en 
contacten van leprapatiënten 
screenen. Door DOTs*-
faciliteiten aan te bieden 
behandelen we een groter aantal 
patiënten in de verschillende 
tbc- en MDR-TB*-centra.” 

- Dr. Sushil Koirala 
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Bewustwording van  
de ziekteverschijnselen
240  vrijwilligers gingen tijdens een 

grote lepra-eliminatiecampagne in 

Nawalparasi van deur tot deur. Het 

doel: informeren en sensibiliseren, 

personen met symptomen opsporen, 

gezondheidszorg toegankelijk maken 

voor iedereen (access to health) en 

stigma en discriminatie aanpakken. 

Tijdens deze screening werden 91 

nieuwe leprapatiënten opgespoord. En 

ons team in Nepal organiseerde een 

info- en sensibiliseringssessie over tbc 

en MDR-TB*. 108 personen (journalis-

ten, overheidsmedewerkers, ... ) namen 

hieraan deel. 

Zoeken naar gezondheidszorg
Damiaanactie schakelde verschillende 

kanalen in om mensen te informeren en 

sensibiliseren over lepra en tbc, en over 

het belang van een medische behande-

ling: lokale radiozenders, kranten, 

online mediakanalen, social media, ... 

Toegang tot gezondheidszorg
Twee nieuwe klinieken werden gebouwd 

in Ghorai Dang en in Butwal. 

Doeltreffende behandeling 
Damiaanactie leidde met haar training voor 

trainers* gezondheidswerkers op over de 9 

maanden behandeling*. En we hielpen bij 

het opstellen van nationale richtlijnen (o.a. 

voor 9 maanden behandeling, DOTs, ...). 

Genezingsgraad
Via de media voerden we sensibilise-

ringscampagnes over het belang van 

een regelmatige en volledige tbc- en 

leprabehandeling. 

Care after Cure
In het centraal gelegen Midpoint Community 

Memorial Hospital in Danda organiseerden 

we een ‘chirurgiekamp’ waarbij we recon-

structieve leprachirurgie* uitvoerden bij 

personen met lepracomplicaties. In totaal 

ondergingen 22 personen een operatie.  

Correcte diagnose 

174 gezondheidswerkers kregen 

een opleiding over tbc, lepra en 

het gebruik van de GeneXpert*. 

4 laboranten kregen een training 

over huidtesten. En in het Midpoint 

Community Hospital werd een 

GeneXpert geïnstalleerd. 

**Online vind je meer  
informatie over al onze  
activiteiten in Nepal in 2018
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Doeltreffende 
behandeling

Wat is een doeltreffende 
behandeling? 
Ook bij het voorschrijven of uitvoeren van 

de behandeling voor lepra of tbc kan het 

foutlopen. Het is belangrijk dat de arts of 

verpleegkundige juiste, kwalitatieve medi-

cijnen voorschrijft aan de patiënt en een 

correct behandelingsschema. 

Problematiek 
 Gezondheidscentrum heeft geen (kwa-

litatieve) medicijnen voor lepra of tbc. 

 De arts of verpleegkundige schrijft een 

foutieve behandeling of een foutief 

behandelingsschema (foute dosis, niet 

voldoende lang, ...) voor. 

 De patiënt koopt om verschillende 

redenen medicijnen op de markt. Deze 

zijn vaak van slechte kwaliteit, nep of 

niet de juiste. 
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Wat doet Damiaanactie?

Kwalitatieve medicijnen aankopen en  
verdelen over gezondheidscentra
We waken over het beheer en de distributie 

van geneesmiddelen, en kijken erop toe dat 

kwalitatieve geneesmiddelen aangekocht 

worden (lijst van de WHO*). Vervolgens 

evalueren we het transport en de distributie 

in de verschillende gezondheidscentra. En 

we begeleiden bij het correct opslaan van 

deze medicijnen zodat er niet aan kwaliteit 

verloren gaat. 

Gezondheidsmedewerkers opleiden 
We zorgen ervoor dat iedere gezond-

heidsmedewerker die in contact komt met 

tbc- of leprapatiënten de juiste kennis 

heeft over de werking van medicijnen en de 

samenstelling van verschillende behande-

lingsschema’s. Maar ook over de preventie, 

herkenning en behandeling van eventuele 

bijwerkingen van medicijnen. 

Lokale gezondheidsmedewerkers  
begeleiden 
We zien erop toe dat patiënten goed opge-

volgd worden en een gratis, ononderbroken 

behandeling krijgen. Dit doen we aan de hand 

van infosessies, opleidingen, evaluaties, ... 

Gezondheidswerkers en medicijnverko-
pers in de privé-sector sensibiliseren  
We zorgen ervoor dat deze personen, die vaak 

in direct contact staan met patiënten, mensen 

met verdachte symptomen doorverwijzen 

naar gespecialiseerde artsen van het natio-

naal tbc-, lepra- of leishmaniasisprogramma, 

en hen niet zelf behandelen zonder de richtlij-

nen van bestaande programma’s te volgen. 

Het publiek informeren en sensibiliseren 
We maken mensen gewaar van de gevaren van 

medicatie te koop op de markt. Deze medicij-

nen zijn niet gecontroleerd en kun je zonder 

voorschrift van de arts verkrijgen. 

Gezondheidscentra renoveren en voor-
zien van kwalitatief materiaal 
Om patiënten een zo kwalitatief moge-

lijke behandeling te bieden renoveren we 

bestaande gezondheidscentra en vervangen 

we medisch materiaal dat aan vernieuwing 

toe is. We zorgen ervoor dat deze structu-

ren aan alle voorwaarden voldoen voor de 

preventie en beheersing van de infecties, dat 

er voldoende ruimte is voor onze diensten en 

dat kwalitatief stockbeheer van medicijnen 

gegarandeerd kan worden. 

Onderzoek
We doen aan operationeel onderzoek, en  

steunen toegepaste onderzoeksprojecten  

van partners. En we steunen onderzoek in  

de farmaceutische sector naar nieuwe of  

verbeterde medicatie of tools. 
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Bolivia
Projectland sinds

2016

Vertegenwoordiger

Dr. Jhonny Tordoya Titichoca

Personeel

4

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid, IIBISMED, 
Technische school van 
gezondheid

Steunt  

Tuberculose-, leishmania-
sis- en lepraprogramma’s in 
Cochabamba

Uitgaven 2018

€ 107.810

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose 817
Lepra 7
MDR-TB 7 

Leishmaniasis 285 

Patiënten die extra steun ontvingen
Tuberculose 364
Leishmaniasis 2 

Lessen geleerd in 2018 

“We kunnen nog veel verbeteren 
op het gebied van de kwaliteit 
van laboratoriumdiagnostiek en 
de behandeling van tbc, lepra en 
leishmaniasis.”

- Dr. Jhonny Tordoya Titichoca 
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 Een verbeterde diagnosestelling voor 

MDR-TB* door de invoering van het 

GenoType*-systeem in Cochabamba. 

 Een betere behandeling voor 

MDR-TB: reflectie over de invoering 

van de 9 maanden behandeling*. 

 Nieuwe voorstellen voor tbc- 

projecten analyseren en voorbereiden 

 Een stappenplan opstellen voor de 

verbetering van bestaande strate-

gieën voor tbc-controle. 

Bewustwording van de  
ziekteverschijnselen
We maakten 10.000 folders die we 

uitdeelden, en we hingen meer dan 1000 

posters op. Ons doel: de bevolking bewust 

maken van het besmettingsgevaar van 

tbc en de (gratis) medische hulp die 

beschikbaar is. 

Correcte diagnose
In het labo in Ivirgarzama, in de tropische 

regio van Cochabamba, werd de GeneXpert* 

ingevoerd voor een snelle opsporing van 

MDR-TB*. We leidden ook 5 laboranten op 

over het gebruik van de GeneXpert.

Genezingsgraad
We deelden voedselpakketten uit aan de 

meest kwetsbare tbc-patiënten in het cen-

trum van Cochabamba en in de afgelegen, 

tropische zone van de stad. Dit omdat de 

behandeling zwaar is, en patiënten vol-

doende moeten eten om ze vol te houden. 

Maar ook patiënten die beroofd zijn van hun 

vrijheid, patiënten resistent aan rifampi-

cine* en personen met bijwerkingen van de 

tbc-medicatie. 

Doeltreffende 
behandeling

We zetten het afgelopen jaar 

technische werkgroepen op samen 

met onze partners (nationale pro-

gramma’s) om te bespreken hoe we 

volgende doelen op middellange 

termijn kunnen verwezenlijken: 

**Online vind je meer  
informatie over al onze  
activiteiten in Bolivia in 2018
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Rwanda
Projectland sinds

1964

Vertegenwoordiger

Jean-Paul Zawadi

Personeel

3

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid, Instituut 
ter Preventie en Controle van 
Hiv/Aids en andere Ziektes 
(IDHPC), Rwanda Biomedical 
Center (RBC) 

Steunt  

Divisie voor Tuberculose 
en Andere Besmettelijke 
Ademhalingsziektes  
(TB & ORD) 

Uitgaven 2018

€ 66.806

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 
Lepra 35

Patiënten die extra steun ontvingen
Lepra 640 

Lessen geleerd in 2018 

“Als genezen personen opgeleid 
worden tot gezondheidswerkers 
kunnen zij belangrijke spelers 
worden in de opsporing van 
nieuwe patiënten.”

- Jean-Paul Zawadi  
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Bewustwording van de  
ziekteverschijnselen
Via de radio voeren we bewustwor-

dings- en informatiecampagnes om 

de bevolking stil te laten staan bij de 

gevaren van lepra, en hen te infor-

meren over gratis medische hulp die 

beschikbaar is.  

Zoeken naar gezondheidszorg
We trainen lokaal gezondheidsperso-

neel zodat zij lepra sneller op kunnen 

sporen. We detecteren lepra in het land 

nog steeds voortijdig op waardoor het 

aantal personen met blijvende lepra-

complicaties gedaald is.

Toegang tot gezondheidszorg
Honderden leprapatiënten konden het 

afgelopen jaar een beroep doen op 

een ziekenfonds, dankzij de steun van 

Damiaanactie. Zo werden hun gezond-

heidskosten en die van hun familie 

terugbetaald. 

Correcte diagnose
De gezondheidscentra beginnen stilaan 

zelf nieuwe patiënten op te sporen, 

zonder tussenkomst of hulp vanop 

centraal niveau. Een succes, want 

dat is een van de doelstellingen van 

Damiaanactie: de lokale capaciteiten 

versterken zodat zij uiteindelijk zelf 

kwalitatieve gezondheidszorg kunnen 

bieden zonder onze tussenkomst. 

Genezingsgraad
95% van alle patiënten behandeld door 

Damiaanactie heeft hun behandeling 

succesvol afgerond in 2018. Patiënten met 

paucibacilaire* lepra hadden een genezings-

percentage van meer dan 95%. 

Care after Cure
Onze teams ter plaatse bleven personen 

getroffen door lepra ook na de genezing nog 

opvolgen. Zo deelden we protheses uit aan 

personen van wie het been of de voet geam-

puteerd werd door lepra. En we deden aan 

wondverzorging waar nodig. 

Doeltreffende  
behandeling 

100% van alle leprapatiënten 

opgespoord en gediagnosticeerd 

door Damiaanactie in Rwanda 

startte een behandeling op. 

**Online vind je meer informatie over al onze  
activiteiten in Rwanda in 2018
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Projectland sinds

1993

Vertegenwoordiger

Dr. Lourdes Gutiérrez  

Personeel

10

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid en  
Sociale Zaken   

Steunt  

Nationale tuberculose- en 
leishmaniasis-programma’s 

Uitgaven 2018

€ 287.933

Bereik t.o.v. de totale bevolking

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose  3581
Leishmaniasis 1146
MDR-TB 57

Patiënten die extra zorg ontvingen
Tuberculose 470 

Lessen geleerd in 2018 

“Er bestaan vandaag 
technologische hulpmiddelen 
die ons werk kunnen 
optimaliseren, en waar we in 
de toekomst zeker op moeten 
inzetten, zoals voor de opvolging 
van patiënten.”

- Dr. Lourdes Gutierrez

Guatemala
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Tuberculose
5.336.897

Leishmaniasis
2.244.270

31% 13%
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**Online vind je meer informatie over al 

onze activiteiten in Guatemala in 2018

Bewustwording van de  
ziekteverschijnselen
Onze teams in Guatemala 

organiseerden 20 infosessies 

rond tbc, en 105 sessies rond 

leishmaniasis voor inwoners van 

Peten Norte en Alta Verapaz. Het 

doel: bewustzijn creëren voor 

de symptomen en het besmet-

tingsgevaar van beide ziektes, 

en rond te nemen maatregelen.

Zoeken naar gezondheidszorg
We plannen de invoering van 

de mobiele applicatie voor de 

actieve opsporing van patiën-

ten in risicozones: Open Data 

Kit*. Daarom gaf Damiaanactie 

gezondheidsmedewerkers een 

opleiding over het gebruik deze 

applicatie.  

Toegang tot gezondheidszorg
We droegen bij aan de bouw van 

2 nieuwe tbc-centra, waarvan 

eentje in Escuintla, de meest 

endemische zone voor tbc van 

het land. 

Correcte diagnose
In Peten Norte, Alta Verapaz 

en Peten Sur Oriente werden 

5 opleidingsmomenten geor-

ganiseerd rond de klinische 

diagnose van tbc voor het 

gezondheidspersoneel, en 5 

over leishmaniasis. 

Genezingsgraad
De genezingsgraad voor MDR-TB*- 

patiënten die de 9 maanden behande-

ling* volgen bedraagt 84%. Door deze 

behandeling ook in Guatemala in te voeren, 

verwachten we de genezingsgraad ook hier 

te verhogen. Momenteel bedraagt deze iets 

meer dan 50% in de interventiezone van 

Damiaanactie.  

Care after Cure
28 tbc-patiënten kregen een microkrediet 

van Damiaanactie. Hiermee konden ze zelf 

een winkel of bedrijf opstarten. 470 tbc-pa-

tiënten kregen voedselhulp, en voor 20 

personen werd een nieuwe woning gebouwd.  

Doeltreffende behandeling
De 9 maanden behandeling voor MDR-TB* werd 

ingevoerd in Guatemala en de eerste 5 patiënten 

startten de behandeling op. Damiaanactie gaf een 

training for trainers* over deze 9 maanden behande-

ling, die bijgewoond werd door medisch personeel uit 

Guatemala, Nicaragua en Bolivia. En 15 opleidingen 

over de behandeling van tbc werden gegeven voor het 

verzorgend personeel van volgende gebieden: Alta 

Verapaz, Centraal Guatemala, Escuintla, Noordoost-

Guatemala, Noordwest-Guatemala, Retalhuleu, 

Suchitepéquez, en Zuid-Guatemala. Als laatste voor-

zag Damiaanactie insuline voor 9 personen die zowel 

door tbc als door diabetes getroffen waren.

D
O

E
LTR

E
FFE

N
D

E
 B

E
H

A
N

D
E

LIN
G

JAARVERSLAG 2018

49



©
 L

ay
la

 Aerts

©
 L

ay
la

 Aerts

Genezingsgraad
Wat is genezingsgraad? 
Het percentage patiënten dat een 

behandeling afrondt en negatief test. 

Een test om de genezing te bewijzen is 

enkel beschikbaar voor (sputum- 

positieve*) tbc. Personen met lepra, 

en met andere vormen van tbc, die de 

hele behandeling afrondden en zich 

goed voelen worden ook als genezen 

beschouwd. Patiënten die hun behande-

ling (tijdelijk) stopzetten lopen een groot 

risico om een resistente vorm van tbc te 

ontwikkelen of levenslange invaliditei-

ten ten gevolge van lepra, en mensen om 

zich heen te blijven besmetten.  

Problematiek 
 Gezondheidscentra hebben soms onvol-

doende medicijnen waardoor patiënten 

hun behandeling (tijdelijk) moeten 

stopzetten. 

 Patiënten geven om verschillende 

redenen hun behandeling vroegtijdig op: 

ze zijn het gereis naar het gezondheids-

centrum moe, ze moeten werken en 

hebben geen tijd om naar het gezond-

heidscentrum te komen, ze voelen zich 

beter en denken dat ze genezen zijn, ... 

 Voor sommige patiënten, vooral patiën-

ten met multiresistente tuberculose, is 

de behandeling te zwaar. Ze is lang, pijn-

lijk en kan verschillende bijwerkingen 

teweeg brengen. Sommige patiënten 

stoppen daarom zelf met de medicatie. 
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Wat doet Damiaanactie?

Personeel in gezondheidscentra opleiden in 
stockbeheer
Zo kan een betere berekening gemaakt worden van 

de medicatie die nodig is volgens te verwachten 

patiënten, aanwezige stock in apotheken, reserves-

tock en leveringstermijn. En zo kan het personeel 

ter plaatse sneller aan de alarmbel trekken wan-

neer medicijnen bijna op of vervallen zijn. 

De overheid bijstaan in het ontwikkelen 
van een performant systeem van bestel-
lingen, distributie en stockbeheer van 
geneesmiddelen
Onze veldwerkers controleren de stock van 

geneesmiddelen in de gezondheidscentra en krij-

gen zo een duidelijk zicht op eventuele problemen. 

Deze worden daarna op hogere niveaus besproken 

om herhaling van problemen te voorkomen. 

Gezondheidscentra voorzien van kwalita-
tieve geneesmiddelen 
Gezondheidscentra opvolgen en hen tijdig voorzien 

van kwalitatieve medicijnen. Zo kunnen we meteen 

ingrijpen wanneer een tekort aan medicijnen 

dreigt, maar ook wanneer we zien dat er namaak-

geneesmiddelen verdeeld worden, medicijnen die 

door slecht beheer bijwerkingen teweeg brengen, ... 

De therapietrouw van tbc- en leprapatiënten 
opvolgen tijdens hun behandeling
Erop toezien dat patiënten hun medicijnen 

nauwkeurig innemen en niet stoppen voor de 

behandeling afgerond is. We volgen patiënten op 

die niet komen opdagen voor hun behandeling. 

Sommige patiënten die te zwak zijn, of te ver van 

het gezondheidscentrum wonen, behandelen we in 

hun eigen huis. 

DOTs*-medewerkers opleiden en inschakelen 
Om te verzekeren dat patiënten hun medicatie 

strikt innemen, maar ook dat de behandeling in alle 

culturen geaccepteerd wordt, leiden we DOTs-

medewerkers op die we inschakelen. 

Gezondheidswerkers opleiden en een plan 
opstellen voor de preventie, identifica-
tie en behandeling van bijwerkingen van 
medicijnen
Omdat sommige patiënten hun behandeling stop-

zetten door de zware bijwerkingen die ze erdoor 

ervaren, trainen we gezondheidswerkers in het 

voorkomen, herkennen en behandelen van deze 

bijwerkingen. 

Bepaalde MDR-TB-patiënten om sociale 
redenen hospitaliseren  
Sommige patiënten met multiresistente tubercu-

lose (MDR-TB*) worden gedurende (een deel van) 

de behandeling gehospitaliseerd. Bijvoorbeeld 

omdat ze ver van de gezondheidscentra wonen 

en een dagelijkse injectie of controle onmogelijk 

is. Of omdat ze te zwak zijn om zich dagelijks te 

verplaatsen. We zorgen er dus voor dat zij hun 

behandeling voortzetten en niemand in hun omge-

ving besmetten. 

Voedsel en transportkosten voorzien voor 
patiënten met MDR-TB 
Patiënten met MDR-TB moeten iedere dag 

langskomen in het gezondheidscentrum om hun 

medicijnen te nemen. Ze kunnen vaak dan ook 

niet meer werken. Om hen te helpen voorzien 

wij voedselpakketten en een terugbetaling van 

transportkosten. De medicijnen zijn bovendien ook 

zwaar, de patiënt moet dus goed eten tijdens de 

behandeling. 

Informeren en sensibiliseren
We informeren over risico’s die verbonden zijn aan 

een onregelmatige inname van de geneesmiddelen, 

of een vroegtijdige stopzetting van de behandeling. 

Onderzoek
We doen aan operationeel onderzoek, en we 

steunen toegepast onderzoek van partners. We 

proberen zo het gebruik van bestaande medica-

tie te verbeteren (o.a. bijwerkingen voorkomen, 

herkennen en behandelen) en steun te bieden in 

onderzoek naar nieuwe medicatie of tools in de 

strijd tegen tbc en lepra. 
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India
Projectland sinds

1964

Vertegenwoordiger

Dr. Mugudalabetta  
Shivakumar    

Personeel

240

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid (federaal 
en in verschillende staten) 
en 10 lokale ngo’s    

Steunt  

Nationaal Tuberculose- en 
Lepraprogramma op dis-
trictsniveau (in staten: 
Andra Pradesh, Bihar, Delhi, 
Jharkhand, Karnataka, 
Kerala en Tamil Nadu), pro-
jecten van lokale ngo’s en 
lokale projecten  

Uitgaven 2018

€ 1.564.449

Bereik t.o.v. de totale bevolking

 

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose  31.531
Lepra 16.313
MDR-TB 1395

Patiënten die extra zorg ontvingen
Tuberculose 347 

Lepra 16.959

Lessen geleerd in 2018 

“Door lokale vrijwilligers in 
te schakelen tijdens actieve 
opsporingscampagnes kunnen 
we meer leprapatiënten 
opsporen. Zo screenden 
we 12.000 personen in 31 
endemische* dorpen met de 
hulp van een grote groep lokale 
vrijwilligers die opgeleid waren 
door Damiaanactie.” 

- Dr. Mugudalabetta Shivakumar   
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Bewustwording van de  
ziekteverschijnselen
We voerden radiocampagnes 

over lepra en tbc in 3 verschil-

lende provincies en in 3 talen.

Zoeken naar gezondheidszorg
Damiaanactie voerde actieve 

opsporingsacties* uit in 31 

dorpen in Bihar waar de laag-

ste kasten van de bevolking 

wonen. We spoorden hierbij 184 

nieuwe leprapatiënten op. Na 

presentatie van deze resulta-

ten besloot het Ministerie van 

Volksgezondheid haar actieve 

opsporingscampagnes voortaan 

ook te concentreren op de lage 

kasten van de gemeenschap.   

Toegang tot gezondheidszorg
Om de meer afgelegen bevolking 

te bereiken verplaatsten 23 

mobiele klinieken zich voor lepra 

en tbc. 11.568 personen maak-

ten gebruik van deze diensten.  

Correcte diagnose
Damiaanactie gaf 23.609 gezondheids- 

medewerkers een training over lepra.  

En 1718 medewerkers over tbc en multi- 

resistente* tbc. 

Care after Cure
72 personen kregen educatieve steun en 22 

personen kregen een nieuwe woning of een 

renovatie van hun huidig huis. 406 leprapati-

enten ondergingen leprachirurgie*.  

Genezingsgraad

Het afgelopen jaar lag de genezings-

graad voor tbc-patiënten verzorgd door 

Damiaanactie erg hoog in India. 18.136 

patiënten van de 19.395 in behandeling 

genazen, wat neerkomt op een gene-

zingsgraad van 93,5%. Dit is hoger dan 

de doelstelling van 90%, opgesteld door 

de Wereldgezondheidsorganisatie*. Voor 

multiresistente* tuberculose ligt dit per-

centage lager: 51,4%. 

**Online vind je meer informa-
tie over al onze activiteiten in 
India in 2018
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België

In 2015 startten we in Brussel 

een project op voor dakloze 

tbc-patiënten. Hierbij steunen 

we BELTA-TBnet* (koepelorga-

nisatie van VRGT en FARES), die 

een gratis behandeling verstrekt 

voor alle tbc-patiënten in België. 

Damiaanactie voorziet een 

slaapplaats voor patiënten tijdens 

hun hele behandeling, deelt 

sociale cheques uit waarmee ze 

eten kunnen kopen, en betaalt 

het transport van en naar het 

ziekenhuis.  

Start project

2015

Vertegenwoordiger

Luc Comhaire    

Partner 

BELTA-TBnet    

Steunt  

Tbc-programma in Brussel 
(dakloze tbc-patiënten)  

Uitgaven 2018

€ 80.000

DAMIAANACTIE



€

€

Project in 2018
Nieuwe patiënten die extra 

steun nodig hadden 

Nieuwe patiënten die extra steun 

kregen van Damiaanactie 

Onderdak

Transportkosten

Andere

Sociale cheques

Totaal  

aantal  

patiënten

*Aan sommige patiënten werd 

uiteindelijk geen onderdak verleend 

omwille van verschillende redenen: 

ze dienden een asielaanvraag in 

(en werden dus opgevangen door 

Fedasil), ze gingen vrijwillig terug 

naar hun eigen land, ze wilden geen 

onderdak of kwamen niet opdagen.

25

19

17

1

17*

19

17

1

41

35*
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De re-integratie in de 
maatschappij

Wat is Care after Cure?
De extra verzorging van de patiënt tijdens 

of na diens (bacteriologische*) genezing. 

Lepra en tuberculose zijn ook op sociaal en 

mentaal vlak ingrijpende ziektes. Bovendien 

krijgen leprapatiënten vaak te maken met 

voetzweren, sleepvoeten en verlamde 

handen en oogleden waardoor ze blijvende 

zorgen vereisen. Tbc-patiënten kunnen dan 

weer andere levenslange gevolgen oplopen 

zoals: een chronische bronchitis of ver-

minderde ademcapaciteit. Een behandeling 

met specifieke antibiotica is dus niet altijd 

voldoende om de patiënt weer op eigen 

benen te laten staan. Damiaanactie biedt 

op verschillende vlakken extra steun aan de 

patiënt. Zowel na als tijdens de behande-

ling. Zo kan de patiënt zijn of haar plaats in 

de maatschappij weer terugvinden na deze 

zware ziektes. 

Problematiek
 Door het stigma dat op lepra en tbc 

rust worden getroffen personen vaak 

uitgesloten uit het dagelijkse leven. 

Ze verliezen familie en vrienden, maar 

ook hun baan en inkomen. Ze komen 

in een armoedespiraal terecht waarbij 

ze vaak op niemands hulp kunnen 

rekenen. Na hun genezing is het voor 

hen dikwijls niet vanzelfsprekend 

de draad weer op te pikken en voor 

zichzelf, of voor hun familie te zorgen. 

 Doordat lepra het gevoel in de handen 

en voeten (levenslang) kan wegne-

men hebben patiënten een groot 

risico om wonden op te lopen die ze 

niet meteen opmerken. Deze kunnen 

ontsteken waardoor de persoon, zelfs 

na genezing, immobiel kan worden en 

een voet of hand kan verliezen. 

 Voor sommige patiënten, vooral 

patiënten met multiresistente* tuber-

culose, is de behandeling te zwaar. 

Ze worden zwak en kunnen gevolgen 

voor het leven ontwikkelen, ernstige 

bijwerkingen of zelfs sterven. 

Care after Cure
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Wat doet Damiaanactie?

Zelfzorg aanleren 

We leren leprapatiënten en genezen perso-

nen hoe ze hun handen, voeten en ogen zelf 

kunnen verzorgen om verdere lichamelijke 

complicaties te voorkomen.

Inkomen genererende projec-
ten creëren 

Door een persoon (of een groep) een opleiding 

of materiaal te geven om zelf een handeltje 

op te starten zorgen wij ervoor dat zij na hun 

genezing weer in hun eigen inkomsten kunnen 

voorzien en hun plaats in de samenleving 

terugvinden. 

Lepraschoenen uitdelen  

We delen lepraschoenen uit met een harde 

buitenzool en een zachte binnenzool zodat 

de gevoelloze voeten van leprapatiënten en 

genezen personen beschermd zijn tegen 

scherpe voorwerpen op de grond, en zodat de 

druk beter verdeeld wordt. Zo gaan we verdere 

verminking tegen. 

Voedsel uitdelen 

Omdat veel patiënten hun werk (tijdelijk) 

moeten stopzetten tijdens hun behandeling, 

en dus geen inkomen meer hebben, deelt 

Damiaanactie voedselpakketten uit aan een 

deel van hen. 

Reconstructieve chirurgie* uitvoeren 

Leprapatiënten kunnen ernstige verminkin-

gen oplopen. Ze kunnen een klauwhand* of 

sleepvoet* krijgen, hun zicht verliezen tijdens 

de behandeling of bijvoorbeeld een gat in hun 

voet ontwikkelen. Daarom voert Damiaanactie 

reconstructieve chirurgische ingrepen uit bij 

getroffen personen. 

Woningen bouwen of verbouwen 

Omdat personen getroffen door lepra dikwijls 

hun baan verliezen en ook uit de gemeen-

schap gesloten worden, komen ze in een 

armoedespiraal terecht. Damiaanactie bouwt 

of verbouwt de huizen van patiënten. We 

zorgen onder meer voor stromend water en 

sanitaire voorzieningen om er een gezonde 

leefomgeving van te maken. 

Bijstand bij aanvraag sociale zekerheid 

We helpen personen getroffen door lepra met 

het recht op sociale zekerheid in hun land. 

We helpen hen met hun aanvraag en informe-

ren hen over hun rechten. Zo kunnen zij ook 

gebruik maken van een kaart voor medische 

bijstand, een uitkering of reconstructieve 

chirurgie bijvoorbeeld. 
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Mozambique
Projectland sinds

2004

Vertegenwoordiger

Dr. César Arroyo  
(tot maart 2018) 
Lehnert M. Banda  
(vanaf maart 2018)

Personeel

14 (waarvan 1 expat tot 
maart 2018)

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid, pro-
vinciale directies voor 
volksgezondheid in Tete en 
Sofala    

Steunt  

Nationaal lepra- en tuber-
culoseprogramma in Tete en 
Sofala 

Uitgaven 2018

€ 149.443

Bereik

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose  20.672 

Lepra 106
MDR-TB 186

Patiënten die extra zorg ontvingen
Tuberculose 144 
Lepra 243

Lessen geleerd in 2018 

“Het verschil dat Damiaanactie 
in Mozambique maakt in 
de strijd tegen lepra en 
tuberculose blijft om allerlei 
redenen beperkt. We zijn 
genoodzaakt ons in de nabije 
toekomst terug te trekken uit 
het land.”

- Dr. Tine Demeulenaere,  

medisch adviseur voor Mozambique 
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**Online vind je meer informatie over al 

onze activiteiten in Mozambique in 2018

Bewustwording van de  
ziekteverschijnselen
Vrijwilligers gingen in 20 dis-

tricten van de provincies Tete 

en Sofala rond om mensen te 

sensibiliseren rond tbc. Ze ver-

zamelden tegelijk sputumstalen 

van mensen met verdachte 

symptomen. Het is dankzij hen 

dat een derde van alle tbc-pa-

tiënten in de 2 provincies die 

Damiaanactie steunt gediagnos-

ticeerd werden. 

Zoeken naar gezondheidszorg
In telkens 3 districten van Tete 

en Sofala werden actieve opspo-

ringscampagnes* voor lepra 

georganiseerd, waarbij onze 

teams op zoek ging naar nieuwe 

leprapatiënten die om verschil-

lende redenen geen medische 

hulp zochten. 

Toegang tot gezondheidszorg
In verschillende, afgelegen dor-

pen organiseerde Damiaanactie 

samen met het nationaal 

programma mini-opsporings-

campagnes om personen met 

tbc of lepra, die geen toegang 

hebben tot gezondheidszorg, te 

diagnosticeren. 

Correcte diagnose
Damiaanactie organiseerde en financierde 

kwaliteitscontroles van sputumonderzoek in 

labo’s in Tete en Sofala. 

Doeltreffende behandeling
Verschillende artsen bezoeken iedere week 

de drukste gezondheidscentra in steden in 

Tete en Beira waar ze consultaties houden 

voor personen met een co-infectie tbc 

en hiv, en voor MDR-TB*-patiënten met 

complicaties.   

Genezingsgraad
In 20 districten van Tete en Sofala werden 

DOTs*-medewerkers ingezet die de 

behandeling van patiënten nauwkeurig 

opvolgden. 

Care after Cure

Zeven zelfhulpgroepen van telkens 

10 leprapatiënten leerden samen aan 

zelfzorg doen en kregen een inkomen 

genererend project: veeteelt, graan- 

of groenteteelt, ... Door in groep te 

werken motiveren de deelnemers 

elkaar onderling. MDR-TB-patiënten 

kregen voedselpakketten tijdens hun 

behandeling.  

JAARVERSLAG 2018

59

D
E

 R
E

-IN
TE

G
R

ATIE
 IN

 D
E

 M
A

ATS
C

H
A

P
P

IJ



Guinee
Projectland sinds

2007

Vertegenwoordiger

Dr. Souleymane Hassane 
Harouna

Personeel

7 (waarvan 1 expat) 

Partner 

Ministerie van 
Volksgezondheid    

Steunt  

Nationaal tuberculosepro-
gramma (PNLAT)    

Uitgaven 2018

€ 410.139

Bereik

Patiënten die een behandeling opstartten 
Tuberculose  8907 

MDR-TB 198

Patiënten die extra zorg ontvingen
Tuberculose 198

Lessen geleerd in 2018 

“Om onze doelstellingen 
en doelgroepen te bereiken 
is er voortdurende 
ondersteuning nodig. Van de 
gezondheidsmedewerkers, 
maar ook van ons team zelf. Dit 
door nationale en internationale 
opleidingen over alle aspecten 
van tuberculose.”

- Dr. Souleymane Hassane Harouna
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**Online vind je meer informatie over al 

onze activiteiten in Guinee in 2018

Bewustwording van de  
ziekteverschijnselen
Vrijwilligers sensibiliseerden 

contacten van nog besmet-

telijke tbc-patiënten. Ze 

waarschuwden hen voor het 

besmettingsgevaar van tbc en 

toonden hun hoe ze zichzelf 

kunnen beschermen.  

Zoeken naar gezondheidszorg
Damiaanactie screende con-

tacten van tbc-patiënten om 

nieuwe patiënten op te sporen 

en te behandelen. Dit deden 

we met behulp van de mobiele 

applicatie Open Data Kit*. 

Toegang tot gezondheidszorg
In Boké openden we een nieuw 

centrum voor de behandeling 

van MDR-TB*, met een extra 

zaal voor gehospitaliseerde 

patiënten. Hiervoor renoveerde 

Damiaanactie een oud gebouw. 

We voorzagen ook al het nodige 

materiaal, en installeerden zon-

nepanelen op het dak. 

Correcte diagnose
In het nieuwe centrum voor MDR-TB in Boké 

werd een GeneXpert* geïnstalleerd. Om het 

gebruik hiervan in goede banen te leiden gaf 

Damiaanactie het gezondheidspersoneel 

een opleiding. 

Doeltreffende behandeling
Alle lokale gezondheidsmedewerkers die 

tbc behandelen in gezondheidszones waar 

Damiaanactie actief is, leidden we op over 

de behandeling van MDR-TB met de verkorte 

9 maanden behandeling.  

Genezingsgraad
90% van alle tbc-patiënten in de gebieden 

waar Damiaanactie actief is genas, en 76% 

van de MDR-TB-patiënten. 

Care after Cure

Makhissa (jaarrapport 2017) raakte besmet met mul-

tiresistente tuberculose (MDR-TB) toen ze 8 maanden 

oud was. Omwille van haar jonge leeftijd moesten onze 

teams allerlei manieren zoeken om haar de zware 

behandeling toe te dienen. En met geluk, ze genas in 

2017. Maar omdat Makhissa wees was, nam haar groot-

moeder alle zorgen sinds het begin op zich. Ze ging elke 

dag met Makhissa naar het ziekenhuis en kon daardoor 

niet meer werken. Dit was problematisch aangezien 

zij in haar eentje een gezin van meer dan 10 personen 

onderhield. Onze teams boden de grootmoeder daarom 

extra hulp. En ook in 2018 werd die hulp voortgezet: zo 

voorzagen ze het gezin van verschillende voedselpakket-

ten (olie, vis, rijst, ... ) en kledij. 
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Onderzoek

Operationeel onderzoek

Democratisch Republiek Congo 

Onderzoek naar de hoge prevalentie van 

extrapulmonale tbc (de ziekte van Pott) in 

Moba en Kansimba (provincie Tanganyika). 

Nationaal tbc-programma

Guinee 

• SAT (Self Administrated Treatment)

• Het gebruik van een mobiele app 

(ODK*) bij de actieve opsporing en 

geolokalisatie van tbc-patiënten 

Nationaal tuberculoseprogramma (PNALT) 

en Artsen Zonder Grenzen België

Nicaragua

Het gebruik van een mobiele app (ODK) 

voor de datacollectie en geolokalisatie van 

leishmaniasispatiënten 

Ministerie van Volksgezondheid, 

nationaal leishmaniasisprogramma, 

Fondation Probitas 

Nigeria

De invoering van de 9 maanden behande-

ling voor multiresistente tuberculose 

(MDR-TB*)  

Nationaal tbc-programma, KNCV, 

The Union* 

Senegal  

De actieve opsporing en geolokalisatie van 

leprapatiënten met een mobiele app (ODK) 

Nationaal lepraprogramma, Fondation 

Raoul Follereau

India 

De actieve opsporing en geolokalisatie van 

leprapatiënten met een mobiele app (ODK) 

Nationaal lepraprogramma, Instituut 

voor Tropische Geneeskunde van 

Antwerpen (ITG)

Onderwerp Partner(s)

Om een kwaliteitsvolle en doeltreffende behandeling te bieden voor tbc, lepra en leishmaniasis zijn 

wij steeds op zoek naar verbeterde tools en technieken. Daarom hecht Damiaanactie veel belang 

aan operationeel en toegepast onderzoek. 

Doel

 De kwaliteit verbeteren van de gezondheidszorg

 Capaciteitsopbouw voor operationeel onderzoek 

 De prestatie van gezondheidsprogramma’s verbeteren 

 Een betere diffusie van de resultaten van operationeel onderzoek 

 Technische steun versterken 
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Onderzoek gefinancierd door 
Damiaanactie

Publicaties

Onderwerp Partner(s)

Bangladesh

• De evolutie van resistentie aan tbc bij 

gebruik van een cruciaal medicijn in 

de behandeling ervan. 

• Het belang van initiële resistentie aan 

isoniazide op de resultaten van een 

standaardbehandeling voor tbc, en 

de opsporing daarvan door molecu-

laire tests.

• Resistente tegen fluoroquinolonen bij 

MDR-TB-patiënten.

ITG

De ontwikkeling van een gevoelige mole-

culaire methode om lepra en resistentie 

aan lepramedicijnen te detecteren.  

ITG en Fiocruz (onderzoekscentrum 

in Brazilië)

Comoren

Een beter begrip van de hoge incidentie 

van lepra op de Comoriaanse eilanden 

Anjouan en Mohéli, ondanks de efficiënte 

strijd die er gevoerd wordt.  

ITG

‘Molecular characterization and drug 
susceptibility profile of Mycobacterium 
tuberculosis isolates from Northeast 
Bangladesh’

Uddin, M. K. M., M. Ahmed, M. R. Islam, A. Rahman, R. 

Khatun, M. A. Hossain, A. K. J. Maug and S. Banu

‘Single dose rifampicin chemoprophy-
laxis protects those who need it least and 
is not a cost-effective intervention’

Lockwood, D. N. J., P. Krishnamurthy, B. Kumar 

and G. Penna

‘Principles for constructing a TB treat-
ment regimen: the role and definition of 
core and companion drugs’

Van Deun, A., T. Decroo, A. Piubello, B. C. de Jong, L. 

Lynen and H. L. Rieder`

‘Should gatifloxacin be included in the 
model list of essential medicines?’

Chiang, C. Y., A. Trebucq, A. Piubello, H. L. Rieder and 

A. Van Deun

‘Is 6 months of bedaquiline enough?’

Zachariah R, Harries AD, Gutierrez NO, Olliaro P.

‘Does appreciative inquiry decrease false 
positive diagnosis during leprosy case 
detection campaigns in Bihar, India?  
An operational research study’.

Wagh AN, Mugudalabetta S, Gutierrez NO,  

Padebettu K, Pandey AK, Pandey BK, Thulasingam M, 

Satyanarayana S, Dongre A.
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We zijn vandaag gekluisterd aan onze smart-

phone. Op de bus, in de metro, al wandelend 

op straat. Zélfs in de auto proberen we zo snel 

mogelijk drie snoepjes op een rij te krijgen; en 

kleine, boze vogeltjes te katapulteren tegen 

groene varkens. Game over? Geen probleem. 

Kredietkaart bovenhalen en opnieuw beginnen. 

Er is niks mis mee om af en toe de pauzeknop 

in te drukken van ons hectisch leven, en ons 

even helemaal onder te dompelen in de virtuele 

wereld. Maar we mogen de werkelijkheid niet 

uit het oog verliezen. En dat is er eentje waarin 

fundamentele waarden die voor ons vanzelf-

sprekend zijn, niet voor iedereen gelden. Zoals 

de toegang tot gezondheidszorg. 

Ieder jaar krijgen 210.000 mensen nog te 

horen dat ze aan lepra lijden. Een ziekte die 

niet alleen fysiek een grote impact heeft op de 

getroffen persoon, maar ook mentaal, sociaal 

en economisch. Met een vleugje humor maakte 

Damiaanactie tijdens haar januaricampagne 

2018 de vergelijking tussen bovengenoemde 

virtuele levens en de échte levens van zij die 

getroffen zijn door lepra.  

Op televisie, op de radio en op openbare plaat-

sen: Damiaanactie was de laatste week van 

januari goed zichtbaar in het Belgisch land-

schap. De Franstalige uitzending ‘Les enfants 
de choeur’ (Vivacité) droeg twee afleveringen 

op aan onze ngo met volgende genodigden: 

Beverly Jo Scott (The Voice-coach) en Martin 

Charlier (komiek). Onze tv- en radiospot werden 

op alle grote, nationale tv- en radiostations uit-

gezonden. Ook voor Wereldtuberculosedag op  

24 maart zonden we een radiospot uit. 

Met € 50 een echt leven redden

Campagne 2018
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Naast de vele krantenartikels die in de regi-
onale, lokale en nationale pers verschenen 

werden er artikels besteed aan onze janua-

ricampagne en aan de strijd tegen lepra en 

tbc in: MO*, Le Soir en La Libre. 

In 2018 investeerden we meer in onze 
social mediakanalen, en in het bijzonder in 

Facebook. En met succes. We kenden een 

stijging (NL en FR) van 7%; of zo’n 10.000 

nieuwe volgers. Verder kreeg onze campagne 

online steun van enkele bekende gezichten 

zoals Axel Witsel, Kody en Sophie Pendeville. 

Dank je wel aan alle vrijwilligers! 
Ook in 2018 droegen duizenden vrijwil-

ligers trots de rood-witte kleuren van 

Damiaanactie. Niet enkel tijdens ons 

campagneweekend op 26, 27 en 28 janu-

ari, maar het hele jaar door. Van Wandelen 
met Damiaan in Tremelo en de ‘Marche des 
fraises’ in Jollain-Merlin tot de familiebar-
becue in Vielsalm. En dat zijn maar enkele 

voorbeelden. Wij danken iedereen voor zijn 

of haar onuitputtelijke, liefdevolle inzet.

Wat zamelden jullie onder andere in? 

En de scholen? 
Velen van jullie kennen Damiaanactie nog 

van op school. Ook vandaag werken we nog 

samen met tal van leerkrachten en lagere en 

middelbare scholen in België. 

Dit jaar namen we leerlingen van 6 tot 12 

jaar mee naar Nigeria met ons educatief 
pakket. We leerden hen meer bij over het 

belang van de toegang tot gezondheids-

zorg. Hiervoor werkten we samen met de 

illustratrice Jessica Blondiau, die voor ons 

een kamishibai (klein, Japans theatertje) 

maakte met het verhaal ‘Soumaya en haar 

gekke uitvindingen’. En ook de film voor de 

oudere leerlingen, ‘E ku ise1’, speelde zich af 

in Nigeria. Hiervoor werkten we samen met 

Docwerkers. ‘E ku ise’ is het verhaal van twee 

jongeren die beiden geconfronteerd werden 

met lepra of tbc. Naast de film en de kamis-
hibai stelden we een leerkrachtenbundel 

samen, en drie activiteitenfiches voor de 

leerlingen. De fiches maakten we in samen-

werking met leerkrachten uit het lager en 

middelbaar onderwijs, uit Vlaanderen en 

Wallonië. 

We organiseerden ook voor het eerst een 

opleidingsdag voor leerkrachten: de Do 

It Yourself-namiddag. Hierbij stoomden 

we leerkrachten klaar om zelf aan de slag 

te gaan met het educatief pakket in hun 

klas. We organiseerden vier halve dagen in 

Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 

€ 16.172,50

€ 5183,77

+ € 8000

Gospel For Life (in Luik, 
Leuze en Maredsous)

Stiftenverkoop in voetbal  
en basketbalstadia

Festivals: Dour,  
Esperanzah! en  
Sfinx Mixed

1. ‘E ku ise betekent ‘goed gedaan’ in Yoruba, een van 
Nigeria’s meest gesproken talen.’
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En naar goede gewoonte trokken onze 

animatoren ook dit jaar door België om 

leerlingen in lagere en middelbare scholen te 

informeren en sensibiliseren. 

Samen met twee scholen bliezen we een 

nieuwe formule in het leven: de ontdekkings-
reizen. Door leerlingen de realiteit op het 

terrein te laten zien willen we hen sensibi-

liseren rond het werk van onze organisatie, 

en het belang van de toegang tot de gezond-

heidszorg. Samen met een kunstenaar 

ontwikkelen we bovendien infomateriaal 

waarmee deze leerlingen op hun beurt leef-

tijdsgenoten kunnen sensibiliseren. 

De eerste scholen die mee op reis gingen 

waren het Athénée royal Prince Baudouin in 

Marchin en Chêneux d’Amay, een school voor 

buitengewoon onderwijs. Zes maanden lang 

bereidden beide scholen zich voor op hun 

reis naar de Comoren samen met het team 

van Damiaanactie. Om fondsen in te zamelen 

voor hun reis organiseerden ze verschillende 

activiteiten. Samen met Joël Vandenberghe 

(professioneel fotograaf), die hun begeleidde 

tijdens hun reis, ontwikkelden ze materiaal 
voor de sensibilisering van anderen. Tijdens 

hun reis maakten de leerlingen verschillende 

video’s die ze achteraf in hun regio gebruik-

ten om mensen gewaar te maken van de 

problemen op het terrein. 

Maar ook met het hoger onderwijs werkten 

we samen, meer specifiek met studenten 

die bijna afgestudeerd zijn in verpleegkunde 

en volksgezondheid. In februari en maart 

vertrokken tien studenten van het Sint-

Augustinus in Aalst naar Nepal voor een 

stage van drie weken. En drie studenten van 

Hénallux in Namur in hun master volksge-

zondheid gingen naar Nicaragua en Guinee 

voor een stage van drie maanden. Ze leerden 

veel bij, maar kregen ook de kans om aan de 

hand van een project zelf hun steentje bij te 

dragen ter plaatse. 

43

487

animatoren

scholen in  
België

in
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In 2018...

DANK JULLIE WEL!

Elke gift of actie, hoe groot of 
klein ook, maakt een verschil.

Dank jullie wel!
Het is dankzij jullie, donateurs en vrijwilligers, dat artsen, verpleeg-
kundigen, laboranten, financieel en logistiek medewerkers, ... van 
Damiaanactie zich dagelijks kunnen inzetten om de wereld lepra- en 
tbc-vrij te maken. 

Dankzij jullie hulp kon Damiaanactie in 2018 meer dan  
250.000 mensen met lepra, tbc of leishmaniasis helpen.

deden meer dan 
50.000 mensen 

een gift aan  
Damiaanactie, 
goed voor zo’n  

€ 4.500.000 

plaatsten honderden 
vrijwilligers, scholen, paro-
chies, individuen, …. samen 
meer dan 1850 bestellingen 

voor stiftenpakjes. Hun 
verkoopsacties brachten 

samen meer dan  
€ 1.300.000 op. 

namen 66 mensen 
Damiaanactie op in 

hun testament, goed 
voor een totaalbedrag 
geraamd op meer dan  

€ 6.000.000.

werd er meer 
dan € 100.000 

overgemaakt aan 
Damiaanactie door 
partnerbedrijven. 

liepen 60 tijgers mee in 
ons Tiger Team  

tijdens de 20 km door 
Brussel. Zij zamelden 

meer dan € 7000 in voor  
de renovatie van een  
gemeenschap voor  

mensen met lepra in 
Nigeria. 

Dankzij jullie hebben wij in 2018: 

342.611.783 
mensen bereikt in  

16 projectlanden. 

voor 259.198 patiënten een 

behandeling opgestart, waarvan 

232.889 met tbc, 3077 met 

MDR-TB*, 19.968 met lepra en 

3264 met leishmaniasis.

 

28.470 getroffen personen 

extra steun gegeven.
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***Het aanzienlijke verlies geleden in 2018 kan verklaard worden door de hervorming van de 

waarderingsregels voor nalatenschappen. Sinds 2018 worden legaten, uit veiligheidsoverwegingen, 

niet langer in rekening gebracht wanneer ze geaccepteerd zijn door Damiaanactie, maar slechts 

op het moment van de ontvangst zelf. Hoewel de inkomsten van 2018 een bedrag van € 3.140.090 

tonen voor de legaten, werd er dat jaar voor € 3.402.433 aan legaten aanvaard door Damiaanactie. 

Maar deze inkomsten werden niet allemaal ontvangen op 31/12/2018 en maken daarom geen 

deel uit van de rekening van 2018. Deze nalatenschappen zullen de komende jaren opgenomen 

worden in de winst- en verliesrekening op basis van hun datum van ontvangst op de rekeningen 

van Damiaanactie.

Financieel verslag
Balans

ACTIVA 2018 2017

VASTE ACTIVA € 2.276.677 € 2.328.102

Immateriële vaste activa € 31.735 € 34.080

Materiële vaste activa € 2.238.269 € 2.292.899

Financiële vaste activa € 6673 € 1123
VLOTTENDE ACTIVA € 17.226.094 € 19.149.749

Vorderingen op > 1 jaar € 1.905.133 € 1.330.632

Voorraden € 618.477 € 707.727

Vorderingen < 1 jaar € 1.600.662 € 4.428.200

Geldbeleggingen € 6.518.489 € 7.478.164

Liquide middelen € 6.444.280 € 5.031.760

Overlopende rekeningen € 139.053 € 173.266
TOTAAL ACTIVA € 19.502.771 € 21.477.851

PASSIVA 2018 2017

EIGEN VERMOGEN € 18.106.178 € 20.321.361

Beginvermogen € 61.973 € 61.973

Permanente financiering € 6.738.799 € 6.738.799

Bestemde fondsen € 14.347.002 € 14.382.512

Overgedragen resultaat -€ 3.041.596 -€ 861.923
VOORZIENINGEN € 218.902 € 241.608
SCHULDEN € 1.177.691 € 914.882

Schulden op < 1 jaar € 860.752 € 732.842

 Overlopende rekeningen € 316.939 € 182.040
TOTAAL PASSIVA € 19.502.771 € 21.477.851
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Bedrijfsopbrengsten***

Kosten

Eigen bedrijfsopbrengsten € 9.346.337 60,9%

Belgische bevolking

Bijdrage Belgische bevolking 

(van 1/1 tot 31/12/2018)

€ 6.206.247 40,4%

Erfenissen € 3.140.090 20,5%

Subsidies en medefinanciering € 4.688.890 30,6%

Belgische overheid  (DGD) € 4.483.826 29,2%

ILEP-leden € 100.000 0,7%

Gewesten, provincies & gemeenten € 105.064 0,7%

Financiële producten € 760.691 5,0%

Divers € 548.420 3,6%

TOTAAL € 15.344.338 100%

Projectbestedingen € 12.129.035 69,1%

Afrika € 6.434.590

Azië € 3.063.612

Latijns-Amerika € 714.830

Mutatie saldo voor het Zuiden -€ 177.203

België € 80.000

Deelname aan projecten ILEP-leden € 92.464

Wetenschappelijke onderzoek € 481.225

Steun aan projecten en operationele kosten € 317.082

Damiaanbouwkampen € 42.536

Beheer departement Projecten € 1.079.899

Informatie en educatie € 559.746 3,2%

Fondsenwerving € 2.033.769 11,6%

Beheer  departement Communicatie € 1.295.878 7,4%

Beheer departement  

Administratie & Financiën

€ 1.079.898 6,1%

Diverse kosten € 461.197 2,6%

TOTAAL € 17.559.523 100%
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Glossarium
9 maanden behandeling 
(short-course treatment) -  In de jaren 90 
startte dr. Armand Van Deun (toen werkzaam bij 
Damiaanactie in Bangladesh) de ontwikkeling 
van de 9 maanden behandeling voor multire-
sistente tuberculose. De behandeling is korter, 
efficiënter en goedkoper dan de oude behandeling 
van 20-24 maanden. De 9 maanden behande-
ling heeft een genezingspercentage van 84%, 
tegenover 54% voor de oude behandeling, bestaat 
uit 7 verschillende geneesmiddelen en wordt 
sinds mei 2016 officieel aangeraden door de 
Wereldgezondheidsorganisatie.

Actieve opsporing - Het opzoeken en screenen 
van de omgeving van een nieuw gediagnosticeerde 
patiënt om te verifiëren of de naasten van de pati-
ent al dan niet besmet zijn.

Bacteriologische genezing – Er bevinden zich 
geen ziektebacteriën meer in het lichaam van 
de patiënt.

BELTA-TBnet (Belgische tuberculose-associatie) - 
Een koepelorganisatie waarvan FARES (Fonds des 
Affections Respiratoires) en de VRGT (Vlaamse 
Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en 
Tuberculosebestrijding) deel uitmaken. BELTA-
TBnet zorgt ervoor dat alle tbc-patiënten in België 
toegang hebben tot een adequate diagnose en 
behandeling zonder financiële belemmeringen.

Dorpsdokters - Persoon die getraind is om 
bepaalde ziektes te herkennen en soms een 
behandeling toe te dienen. Hij of zij heeft niet nood-
zakelijk een medische achtergrond. In Bangladesh 
leidt Damiaanactie sinds jaren dorpsdokters op; 
zij spelen een belangrijke rol bij het opsporen van 
tuberculosepatiënten. In totaal werden al verschil-
lende duizenden dorpsdokters opgeleid. In andere 
landen worden ze soms gezondheidspromotoren of 
-brigadiers genoemd.

DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) - 
De tuberculosepatiënt neemt de medicatie onder 
directe supervisie. Deze aanpak, die door de 
WHO werd ontwikkeld, is nodig om te voorkomen 
dat de patiënt de behandeling voortijdig beëin-
digt en multiresistente tuberculose ontwikkelt. 

Een DOTS-medewerker kan bij Damiaanactie 
werkzaam zijn. Maar ook vrijwilligers en fami-
lieleden van de patiënt kunnen optreden als 
DOTS-medewerker.

Endemisch - Een ziekte is endemisch wanneer 
ze hardnekkig blijft voortbestaan in een bepaald 
gebied of bij een bepaalde bevolkingsgroep.

Eerstelijns (-medicatie, -behande-
ling) – Klassieke geneesmiddelen die in 
de eerste lijn voorgeschreven worden. 
Tweedelijnsgeneesmiddelen worden gebruikt in 
de behandeling van resistente tuberculose.

Extrapulmonale tbc – tuberculose die zich niet 
in de longen bevindt, maar in bijvoorbeeld de wer-
velkolom (ziekte van Pott), de nieren, het centrale 
zenuwstelsel, de lymfeklieren, het urogenitaal 
stelsel ... 

GeneXpert - Een snelle, compacte machine die 
aan de hand van een DNA-analyse kijkt of een 
persoon besmet is met tbc en/of hij of zij resistent 
is aan het belangrijkste tbc-medicijn, rifampicine. 
De machine stuurt de resultaten door naar een 
computer in 90 minuten tijd. De techniek is een 
pak gevoeliger dan het microscopisch onderzoek 
van sputum. Het is de snelste en meest eenvou-
dige manier om de gevoeligheid aan medicijnen 
te bepalen. GeneXpert kan momenteel nog niet 
voor iedereen gebruikt worden omwille van de 
hoge kost. Eén machine kost € 15.000 (excl. 
douanekosten).

Genotype – Het geheel van genen dat een 
individu erft bij de geboorte, en dat dus bepaalde 
eigenschappen of karakteristieken van die indi-
vidu genetisch bepaalt. 

Gevoelige tuberculose - Normale  
variant van tuberculose die reageert op de 
eerstelijnsbehandeling.

ILEP (Internationale Federatie voor 
Leprabestrijding) - ILEP werd opgericht in 1966 
als een internationale, overkoepelende orga-
nisatie van 13 ngo’s die zich samen inzetten 
in de strijd tegen lepra. Samen zijn ze actief in 
66 landen.

Klauwhand – Tast lepra de zenuwen aan, ont-
staat er een spierverlamming. De vingers gaan 
daardoor buigen tot een klauw. Deze is eerst 
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soepel maar verstijft na een tijd. Bij een klauwhand, 
kan je je vingers niet meer goed, of helemaal niet 
meer strekken. 

Latente tuberculose - Vorm van tuberculose 
waarbij een persoon de tbc-bacterie wel draagt, 
maar (nog) niet ziek is. Een kwart van de wereldbevol-
king heeft latente tuberculose. 5 à 15% van hen zal 
gedurende het leven actieve tuberculose ontwik-
kelen. Mensen met volgende risicofactoren hebben 
een hoger risico ziek te worden: ondervoeding, roken, 
alcoholverslaving, hiv, diabetes en luchtvervuiling.

LED-microscoop - Microscoop die gebruik maakt 
van speciale LED-verlichting waardoor de laborant 
veel sneller de sputumuitstrijkjes kan bekijken. Dit 
maakt het mogelijk om meer preparaten per dag te 
onderzoeken.

Leprachirurgie - Chirurgie uitgevoerd op leprapa-
tiënten en genezen personen die met verminkingen 
leven. Het kan gaan om septische chirurgie wanneer 
een ledemaat bijvoorbeeld geamputeerd moet 
worden. Maar er kan ook aan herstellende chirurgie 
gedaan worden om onder andere vingers, bij een 
soepele klauwhand, of voeten, bij een sleepvoet, weer 
beweeglijk te maken. Deze vorm van chirurgie geeft 
de patiënt weer een zekere mobiliteit, en elimineert 
de stigmatisering van de ziekte.

Multibacillaire lepra - Besmettelijke vorm van 
lepra. Een groot aantal bacillen is aanwezig in het 
lichaam van de patiënt. 60% van alle leprapatiënten 
lijdt aan multibacillaire lepra. De andere 40% lijdt aan 
paucibacillaire lepra; een minder besmettelijke vorm 
gekenmerkt door slechts een klein aantal bacillen.

Multiresistente tuberculose (of MDR-TB, voor 
multi drug-resistant tuberculosis) - Vorm van 
tuberculose waarbij de geneesmiddelen rifampicine 
en isoniazide – de twee voornaamste antimicrobiële 
middelen in de eerstelijnsbehandeling – geen effect 
meer hebben op de patiënt.

Open Data Kit - Een gratis mobiele applicatie die 
gebruikt kan worden om klinische, demografische 
én geografische gegevens van patiënten in kaart 
te brengen. Endemische zones worden hierdoor 
bepaald, waardoor mensen die in nauw contact leven 
met patiënten tijdig gescreend kunnen worden. 

Parasitaire ziekte - Een ziekte die op de mens 
wordt overgedragen door een parasiet, een plantaar-
dig of dierlijk organisme dat zich ten koste van een 
gastheer voedt. Zo wordt leishmaniasis op de mens 
overgebracht door een besmette zandvlieg.

Prevalentie - Aantal van bestaande gevallen bij een 
bevolking op een bepaald moment. Niet te verwarren 
met de incidentie wat staat voor de nieuwe geval-
len die gedurende een bepaalde periode worden 
vastgesteld.

Rifampicine – Een eerstelijnsantibioticum in de 
behandeling van (onder andere) tuberculose. 

Sleepvoet – Doordat het perifeer zenuwstelsel 
soms aangetast wordt bij lepra kan er een verlamming 
ontstaan ter hoogte van de spieren die de voet optillen 
tijdens het wandelen. Getroffen personen beginnen 
daardoor met hun voet over de grond te slepen. 

Sputum-positieve tbc – Tbc-bacteriën worden 
gevonden in de sputumstaal van de onderzochte 
persoon. Sputum-negatieve stalen duiden niet auto-
matisch op de afwezigheid van de ziekte. Bij twijfel 
(aanhoudende symptomen) worden personen met 
een sputum-negatieve tbc-test verder onderzocht 
met een röntgenapparaat. 

The Union (The International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease) – Opgericht in 1920 
was The Union de eerste ngo die werd erkend door 
de WHO bij haar ontstaan in 1948. Sinds 2000 is 
The Union uitgegroeid tot een krachtig, wereldwijd 
netwerk bestaande uit vijfhonderd experts in twaalf 
verschillende kantoren ter wereld.

Training for trainers – Damiaanactie leidt gezond-
heidswerkers in projectlanden op (over verschillende 
onderwerpen). Hierdoor kunnen zij op hun beurt 
ander lokaal personeel in hun land opleiden. 

Ultraresistente tuberculose (of XDR-TB, voor 
extensively drug-resistant tuberculosis) - Een vorm 
van tuberculose die ontstaat doordat er resistentie 
optreedt tegen medicijnen in de behandeling voor 
multiresistente tuberculose (fluoroquinolonen). Er 
moet teruggegrepen worden naar oudere, minder 
effectieve en prijzige medicijnen.

WHO (World Health Organization) - De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een orgaan 
van de Verenigde Naties (VN) voor de publieke 
gezondheid. Ze werd opgericht in 1948. De WHO 
is direct afhankelijk van de Economische en 
Sociale Raad van de VN, en bevindt zich in Genève, 
Zwitserland.
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