
Een toekomst 
vrij van lepra 
en tuberculose 
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Onze inspiratie
Wij dagen onszelf keer op keer uit om met een 
frisse blik naar onze werking te kijken. Het 
humanitair werk van pioniers als Damiaan,  
dr. Frans Hemerijkx, dr. Claire Vellut en 
Raoul Follereau blijft hierbij een inspiratiebron. 

Onze waarden
Pluralisme, onafhankelijkheid, integriteit en 
verantwoordelijkheid.

Wie zijn wij?
Damiaanactie is een pluralistische, on-
afhankeli jke, apolitieke maar vooral  
Belgische medische ontwikkelings-ngo 
opgericht in 1964. Een organisatie die 
kan rekenen op de steun van duizenden  
medewerkers wereldwijd en nog veel meer 
vrijwilligers, donateurs en sympathisanten.  

Onze missie
Een verschil maken in de wereldwijde strijd 
tegen lepra, tuberculose en andere verwaar-
loosde armoedeziekten. Hoe? Door gezond-
heidszorg mogelijk te maken aan de hand 
van opleiding, onderzoek en gerichte medi-
sche acties. Maar ook door de bevolking te 
sensibiliseren en informeren, de re-integratie 
van patiënten te vergemakkelijken én ervoor 
te zorgen dat alle nodige middelen aanwezig 
zijn om ons doel te bereiken. 

In twee woorden

Een verpleger verzorgt de wonden op de voet van een leprapatiënt.
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Waar werken wij?

Latijns-Amerika
Latijns-Amerika is voorlopig het enige 
continent waar we leishmaniasis bestrijden. 
Bolivia, één van onze nieuwste projecten, zal 
in de toekomst het eerste land zijn waar we 
alle drie de ziektes aanpakken. 
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België
Sinds 2015 bestrijden we, samen met  
BELTA (Belgische tuberculose-associatie), 
ook tbc in eigen land. Het eerste project in 
Brussel biedt hulp aan dakloze tbc-patiën-
ten. In de toekomst willen we onze activiteiten  
uitbreiden naar andere Belgische steden.

Afrika
Hier lopen de meeste projecten van  
Damiaanactie. Op dit continent verzorgen we 
bovendien het grootste aantal tbc-patiënten.

Azië
Ons verhaal begon in India. Een land goed 
voor meer dan de helft van alle leprapatiën-
ten wereldwijd. Geen wonder dus dat we 
hier meer mensen met lepra verzorgen dan 
in andere werelddelen. 

Latijns-Amerika

Afrika

Europa

13. Bolivia
14. Guatemala
15. Nicaragua

1. Burundi
2. Comoren
3. DR Congo
4. Guinee
5. Mozambique
6. Niger
7. Nigeria
8. Rwanda
9. Senegal

16. België

Azië
10. Bangladesh
11. India
12. Nepal
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In cijfers
Draaien we de klok twintig jaar terug, tellen 
we meer dan 800.000 leprapatiënten. Van-
daag worden er  200.000 à 220.000 nieuwe 
patiënten per jaar opgespoord, waarvan 9% 
kinderen. Een hele vooruitgang dus, maar 
uitgeroeid is de ziekte nog niet.

40%
60 %

Multibacillaire lepra
besmettelijk
een groot aantal bacillen aanwezig

Paucibacillaire lepra
weinig of geen besmettingsgevaar

een klein aantal bacillen aanwezig in het lichaam

1996

2016

Aantal leprapatiënten  
wereldwijd

99,9% 2

800.000

soortengenezingskans

Lepra
Wist je dat lepra niet dodelijk is? 
Bij vroege detectie heb je 99,9% genezings-
kans. Wordt de ziekte pas laat opgespoord, 
dan heb je een grotere kans op letsels en 
blijvende invaliditeit.

Drie ziektes

nieuwe patiënten

200.000 
220.000 -






7

Lepra

 Oorzaak

Bacil van Hansen  
(Mycobacterium leprae)

 Besmetting

Via de luchtwegen, door druppel-
tjes die vrijkomen bij het hoesten 
of niezen. 99% van de bevolking is 
van nature immuun voor lepra.

 Incubatietijd

Gemiddeld 5 jaar

 Symptomen

Bleke of roze gevoelloze plekken op 
de huid 

 Gevolgen van de ziekte

•	 Aantasting van de zenuwen
•	  Zweren en open wonden als 

gevolg van gevoelloosheid
•	 Klauwhanden, stompvoeten en 

-handen en sleepvoeten 
•	  Verlamming van de handen, 

voeten en oogleden
•	  Misvormingen of verminkingen
•	 Blindheid

 Diagnose

Een arts raakt met een zacht voor-
werp de vlekken op de huid aan. 
Zijn ze gevoelloos? Dan kunnen we 
vrijwel zeker van lepra spreken. 

 Behandeling

•	 Cocktail van verschillende 
medicijnen gedurende  
6-12 maanden

•	 Wondverzorging
•	 Chirurgische ingrepen aan 

o.a. klauwhanden en verlamde 
oogleden

•	 Kinesitherapie
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In cijfers
Tbc kost jaarlijks aan 1,7 miljoen mensen het 
leven. Een kwart van de bevolking is drager 
van de bacterie maar niet ziek. We spreken 
hier van latente tuberculose.

1/4

5 à 10%
kans

ziekte tijdens leven 
te ontwikkelen

10,4 miljoen 

besmet met 
tbc

nieuwe patiënten/jaar

zonder behandeling 
sterft binnen de  

twee jaar 

genezingskans
met behandeling

50% 85%

1,7 miljoen 
jaar

95%
van de sterftes 
in ontwikkelingsland



•	 

Het aantal nieuwe patiënten per jaar met actieve 
tuberculose is 10,4 miljoen. Dit zijn mensen die 
ziek zijn door de bacterie. Zonder behandeling 
sterft de helft van alle tbc-patiënten binnen de 
twee jaar. Start je wel vroegtijdig een behande-
ling? Dan heb je een genezingskans van meer 
dan 85%.

Drie ziektes

Tuberculose
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Tuberculose

 Oorzaak

De bacil van Koch
(Mycobacterium tuberculosis)

 Besmetting

Erg besmettelijk. Besmetting 
gebeurt via de lucht, door druppel-
tjes die vrijkomen bij het hoesten of 
niezen.

 Incubatietijd

Meerdere weken tot meerdere jaren

 Symptomen

•	 Langdurig hoesten, meestal 
met sputum en soms met 
bloed

•	 Pijn in de borst
•	  Koorts en overvloedig zweten
•	  Weinig eetlust en 

gewichtsverlies
•	 Vermoeidheid en uitputting

 Gevolgen van de ziekte

•	  Misvormingen bij enkele 
soorten van extrapulmonale 
tuberculose (bijvoorbeeld bij 
de ziekte van Pott, de verte-
brale tuberculose)

•	 Aantasting van de organen
•	 Ademhalingsproblemen

 Diagnose

Microscopisch onderzoek van 
sputum bij longtuberculose.

 Behandeling

Een cocktail van medicijnen gedu-
rende 6 tot 8 maanden die onder 
toezicht ingenomen wordt.

Multiresistente tuberculose 
(MDR-TB)

Na een paar weken medicatie 
voelt een patiënt zich meestal al 
een stuk beter. De neiging om de 
behandeling te stoppen is groot 
maar gevaarlijk. Sommige bacillen 
overleven zo en worden resistent 
tegen de medicatie. Het gevolg? 
Multiresistente tuberculose. Een 
vorm die moeilijker te behandelen 
is en jaarlijks 500 000 mensen 
treft. Vandaag kunnen MDR-TB-
patiënten rekenen op een nieuwe 
doeltreffende	behandeling	die	
Damiaanactie mee ontwikkelde. 
Soms raken patiënten ook 
rechtstreeks besmet met de multi-
resistente bacil. 

Ultraresistente tuberculose 
(XDR-TB)

Wanneer er resistentie optreedt 
tegen medicijnen voor MDR-TB 
ontstaat XDR-TB. Een erg moeilijk 
te behandelen vorm van tbc, door-
dat er teruggegrepen moet worden 
naar	minder	effectieve,	prijzige	en	
meer toxische medicijnen.

> zie pagina 17
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Leishmaniasis

soorten

700.000 - 
1.000.000

20.000 -
30.000 

wereldwijd
jaar

3

Cutane
De vaakst voorkomende 
vorm. Deze uit zich door een 
aantasting van de huid.

Mucocutane
Naast de huid worden ook 
de slijmvliezen van de neus 
en de keel aangetast.

afgelegen gebieden

Viscerale (Kala azar) 
Een erg dodelijke vorm van 
leishmaniasis. De lever en 
milt zwellen op en er treedt 
bloedarmoede op. Zonder 
behandeling sterft ongeveer 
95% van de patiënten.

geïnfecteerd


Patiënten

Drie ziektes

•	  •	 

In cijfers
Leishmaniasis is een parasitaire infectie 
die ieder jaar 700.000 tot 1 miljoen men-
sen treft. Deze aantallen blijven stijgen.  
Damiaanactie behandelt vooral slachtoffers 
die zich situeren in de meest afgelegen, bos-
rijke gebieden. Zij raken niet of moeilijk tot bij 
een ziekenhuis. Het risico op een laattijdige 
diagnose, en dus op blijvende letsels en zelfs 
sterfte, is daardoor erg hoog.
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Leishm
aniasis

 Oorzaak

De bloedparasiet leishmania. Deze 
bevindt zich meestal in het bloed 
van kleine zoogdieren zoals vossen, 
honden en apen. 

 Besmetting

De zandvlo, een eencellig 
organisme van 2-3 mm dat in scha-
duwrijke gebieden leeft bij rivieren 
en in het woud, brengt de parasiet 
over op de mens. 

 Incubatietijd

Verschillende weken tot verschil-
lende jaren

 Symptomen  
van cutane leishmaniasis

•	 Chronische zweren op de 
plaats van de beet (gelaat, 
armen, benen)

•	 Littekens
•	  Minder beweeglijke gewrichten

 Diagnose  
(cutane leishmaniasis)

Na onderzoek van huidstalen in een 
laboratorium.

 Behandeling  
(cutane leishmaniasis)

Gedurende 20 dagen inspuiting 
met een medicijn op basis van  
antimonium. 
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Filosofie

Filosofie  
Interventie op vraag van lokale  
autoriteiten 
Enkel op vraag van lokale autoriteiten gaat 
Damiaanactie aan de slag. Zij weten precies 
waar en wanneer er hulp nodig is.

Langetermijnvisie 
Wij zetten in op langetermijnprojecten. Wat 
logisch is; lepra, tbc en leishmaniasis zijn ge-
vaarlijke ziekten met elk een zware en langdu-
rige behandeling. 

Werken met lokaal personeel 
Wij werken in projectlanden hoofdzakelijk 
met lokaal personeel. Zij beheersen de taal, 
kennen de lokale gebruiken en winnen sneller 
het vertrouwen van de patiënt. 

Genezen personen 
Sommigen zetten zich na hun genezing 
verder in voor de bestrijding van deze  
infectieziektes. Ze informeren anderen over 
de symptomen en gevaren van de ziek-
tes. Enkelen gaan zelf ook actief op zoek 
naar patiënten en superviseren hen bij  
de behandeling. 

Terugtrekken uit een land 
Wanneer we er zeker van zijn dat de lokale 
teams over voldoende kennis, ervaring en  
financiële middelen beschikken om de ziek-
tes zelf aan te pakken in hun land, en een 
blijvende impact gegarandeerd is, trekken 
wij ons terug.

Een wonde op het been van een jonge patiënt met cutane leishmaniasis
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Aanpak

Aanpak  
Medische hulp
Naast het behandelen en opvolgen van patiën-
ten, zorgt Damiaanactie ook voor technische 
en financiële ondersteuning. Die geven we aan 
overheden, lokale ngo’s of aan door ons be-
heerde projecten. Maar daar stopt het niet. Ook 
de opleiding van medewerkers is cruciaal voor 
een kwaliteitsvolle werking. 

Actieve opsporing
De omgeving van een patiënt wordt vaak ge-
screend na de diagnose van een infectieziekte. 
We testen familieleden en zorgen dat ieder-
een de nodige opvolging of behandeling krijgt.  
Kinderen onder de vijf jaar die met een tbc-patiënt 
in contact zijn geweest, en hiv-patiënten, starten 
een preventieve behandeling op.

Sociaal-economische hulp
Niet alleen medische hulp is broodnodig, ook 
‘care-after cure’-projecten bieden hoop op een 
betere toekomst. Want een armoedeziekte raakt 
de patiënt niet alleen op fysiek vlak. Ook men-
taal, sociaal en economisch is de impact groot. 
Stigmatisering en uitsluiting zijn de harde reali-
teit voor velen waardoor ze hun baan en inko-
men verliezen. Daarom helpen we een deel van 
deze patiënten ook na hun behandeling. Soms 
simpelweg door hen te voorzien van materiaal 
om een handeltje op te starten of door hun  
kinderen opnieuw naar school te helpen gaan. 

Sensibiliseren & informeren
Om stigmatisering tegen te gaan maar vooral om 
mensen te informeren, organiseren onze mede-
werkers regelmatig infosessies. Ze leren kwets-
bare bevolkingsgroepen de ziektes herkennen 
en ermee om te gaan. Deze medewerkers zijn 
vaak ook opgeleid om een eerste screening uit 
te voeren. Mensen met symptomen worden zo 
naar de juiste diensten doorverwezen.

Wetenschappelijk onderzoek
Om lepra, tuberculose en leishmaniasis te  
bestrijden hebben we niet alleen competente 
mensen nodig, maar ook middelen en technie-
ken voor de diagnose en behandeling. We zet-
ten daarom sterk in op operationeel onderzoek, 
maar financieren ook internationale studies. 

Technische hulp
In landen waar wij niet (meer) actief zijn, bieden 
wij op aanvraag soms technische hulp aan over-
heden en nationale structuren zodat zij de ziek-
tes zo goed mogelijk kunnen bestrijden.

Een patiënt werd net geopereerd aan zijn klauwhand.
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W
etenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk 
onderzoek

Operationeel onderzoek
We zoeken steeds naar nieuwe manieren en 
tools om onze organisatie, strategieën en 
interventies te verbeteren. Zo bestuderen 
we lepracontroletechnieken en testen we 
nieuwe technologieën om bacillen snel-
ler op te sporen. Eén van de zaken waar 
wij erg trots op zijn is de negen maan-
den behandeling voor multiresisten-
te tuberculose die dr. Armand Van Deun 
samen met Damiaanactie ontwikkelde.   

Negen maanden behandeling 
Bangladesh 1997 – Dr. Armand Van Deun, 
op dit moment werkzaam voor Damiaan- 
actie, merkt op hoeveel jongeren met multi-
resistente tuberculose overlijden ondanks de 
bestaande tweedelijnsgeneesmiddelen. Hij 
wil een behandeling vinden met de perfecte 
balans tussen tolerantie en doeltreffendheid.
 
Na een lange tijd vindt dr. Armand Van Deun, 
samen met onze lokale teams, de ideale 
cocktail van geneesmiddelen. Deze nieuwe 
behandeling duurt slechts negen maanden, 
kost minder én is beter te verdragen voor de 
patiënt. Het “Bangladesh-regime” is geboren.

Genève 2016 – Het duurde jaren om de we-
tenschappelijke wereld warm te maken voor 
deze behandeling, maar uiteindelijk beveelt 
de Wereldgezondheidsorganisatie haar in 
2016 officieel aan.
 
Brussel 2017 – Steeds meer landen bieden 
vandaag de nieuwe behandeling aan. Dat is 
goed nieuws want acht op de tien patiënten 
genezen dankzij deze therapie. Een mooi re-
sultaat vergeleken met de genezingsgraad van 
54% van de vorige behandeling. 

Financieren van onderzoek
We financieren ook wetenschappelijk 
onderzoek van onze partners.  

Enkele voorbeelden van lopende studies: 
•	  Het zoeken naar een alternatieve be-

handelings- en opvolgingsmethode 
voor tbc

•	  Een beter begrip van de hoge over-
dracht van lepra op de Comoren, on-
danks de goede bestrijding ervan

Dr. Armand Van Deun staat aan de wieg van de 9 maanden behandeling 
voor MDR-TB
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Patiëntencijfers (2017)

Bangladesh 32.712.453 475 2417

Bolivia 1.943.429 8 0

Burundi 10.400.939  400 1138

Comoren 828.147 429 102

DR Congo 39.413.762 2303 4994

India 108.627.063  12.472 10.605

Mozambique 4.873.779 88 58

Nepal 3.000.000

Nigeria 61.171.062 299 1206

Rwanda 12.322.920 26 564

Senegal 15.256.346

TOTAAL 290.549.900 16.500 21.084

Lepra

Bereikt publiek

LEGENDE

Opgespoorde en behandelde patiënten 

Patiënten die extra steun ontvangenPatiënten met multiresistente tbc die hun 
behandeling startten





*Aangezien onze projecten in Senegal en Nepal 
in 2017 van start gingen beschikken wij nog niet 
over deze cijfers.
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Patiëntencijfers

Leishmaniasis

Tuberculose





Nicaragua 704.779 3948 55

Guatemala 2.117.147 1028 0

Bolivia 1.943.429 285 6

TOTAAL 4.765.355 5261 61

Bangladesh 28.700.552 25.633 211 4184

België 1.187.800 31

Bolivia 1.943.429 1138 7 354

Burundi 10.400.939  7862 50 50

Comoren 828.147 128 0 0

DR Congo 40.899.665 82.801 519 461

Guatemala 6.511.408 1670 58 481

Guinee 3.115.115 9051 165 165

India 57.376.091  13.186 819 391

Mozambique 4.873.779 17.455 149 96

Nepal 3.000.000

Nicaragua 2.827.928 1001 36 467

Niger 7.440.566 3043 72 72

Nigeria 61.171.062 29.287 370 370

Senegal 15.256.346

TOTAAL 245.532.827 192.255 2456 7122
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Cijfers (2017)

Subsidies  
en	medefinanciering	

Financiële producten

Diversen

Eigen  
bedrijfsopbrengsten

TOTAAL

Belgische overheid  (DGD)

ILEP*-leden

Gewesten, provincies en 
gemeenten

Bijdrage Belgische bevolking  
(van 1/1 tot 31/12/2017)

Erfenissen

Belgische bevolking

€ 4.692.842

€ 455.215

€ 482.342

€ 16.425.446

€ 6.059.881

€ 4.504.812

€ 120.000

€ 68.030

€ 4.735.166

€ 10.795.047 65,7%

28,6%

2,8%

2,9%

Bedrijfsopbrengsten

Financieel rapport 
De gedetailleerde rekeningen van het boekjaar 2017 zijn 
beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België  
(www.nbb.be). De cijfergegevens en het rapport van de 
bedrijfsrevisor kunnen op onze website geraadpleegd worden. 

© Nimer Ortuño Gutiérrez
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C
ijfers

Informatie en 
educatie

Fondsenwerving

Beheer dpt. Communicatie

Diverse kosten

Beheer dpt. Administratie 
& Financiën

Projectbestedingen

TOTAAL

Projecten onder direct  
toezicht van DA

Deelname aan projecten 
ILEP*-leden

Wetenschappelijke 
onderzoek

Afrika

België

Amerika

Damiaanbouwkampen

Azië

Mutatie saldo voor het Zuiden

Steun aan projecten en 
operationele kosten

Beheer departement Projecten

€ 433.822

€ 1.606.908

€ 1.187.856

€ 313.581

€ 1.151.428

€ 17.158.139

€ 6.794.305

€ 60.000
€ 72.150

€ 414.741

€ 687.963

€ 136.021

€ 3.332.801

-€ 133.180

€ 111.132

€ 988.611

€ 12.464.544 72,6%

2,5%

9,4%

6,9%

1,9%

6,7%

Kosten

Projectbestedingen

Fondsenwerving

Beheer dpt. Communicatie

Beheer dpt. Administratie & Financiën

Diverse kosten

Informatie en educatie

€ 1.187.856

€ 1.151.428

€ 1.606.908

€ 433.822

€ 313.581

€ 12.464.544

* Internationale Federatie voor Leprabestrijding
© Nimer Ortuño Gutiérrez
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Wat doen wij  
met jouw geld?

Met jouw steun kan Damiaanactie overal waar 
nodig medische hulp verlenen en mensen 
helpen om hun leven weer op te nemen. 
Damiaanactie wil een maximum van de  
financiële middelen rechtstreeks voor hulp-
verlening op het terrein inzetten.

Waaraan besteden we het geld van donaties?  
Stel, je schenkt € 100 aan Damiaanactie.

Hoewel de uitgaven per land en project 
verschillen, kan Damiaanactie met € 50 een  
basisbehandeling voor elke patiënt opstarten. 

Naast de actieve opsporing en behandeling 
van patiënten kan jouw bijdrage ook ingezet 
worden voor chirurgische ingrepen & kine-
sitherapie, de aankoop van geneesmidde-
len, medische apparatuur en labomateriaal, 
de opleiding van personeel, de renovatie van 
gebouwen en microkredieten voor genezen 
personen. 

Wie een gift in België gedaan heeft, kan via                                                                  
www.damiaanactie.be volgen hoe de 
middelen besteed worden. Dit jaarverslag is 
op aanvraag verkrijgbaar in print.
De rekeningen van Damiaanactie  

De rekeningen van Damiaanactie  
worden gecontroleerd en goedgekeurd. 
Ook onze institutionele schenkers  
(overheden en internationale organisa-
ties) voeren controles uit.

Wat doen wij met jouw € 100?

5%
Informatie- en 

educatiemiddelen

6%
Werkingskosten 
van de organisatie

74%
Hulpacties op het terrein

15%
Fondsenwerving
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Sam
en

Wil jij ook graag meehelpen in de strijd 
tegen armoedeziektes?

Word vrijwilliger
Leer jongeren meer bij over armoedeziek-
tes, verkoop stiften of zamel geld in aan de 
hand van verschillende activiteiten.  

Steun ons
Jouw	financiële	giften	helpen	ons	enorm	
vooruit en dragen voor heel wat patiënten 
bij tot een beter leven. Wist je dat je met  
€ 50 al een mensenleven kunt redden? 
Vanaf € 40	is	je	gift	fiscaal	aftrekbaar.
BE05 0000 0000 7575.

Neem ons op in je testament
Op die manier blijf je nog lange tijd een 
rol spelen in de strijd tegen lepra, tbc en 
leishmaniasis. Vraag onze gratis brochure 
aan voor meer informatie.

Word als bedrijf een strategische partner
Als bedrijf een concreet project steunen?
Dat kan vanzelfsprekend. Neem con-
tact op met Helena Schalenbourg via tel.  
02 422 59 32.

Surf naar damiaanactie.be voor een 
compleet overzicht van manieren waarop 
jij ons kan helpen.

Samen



www.damiaanactie.be   BE05 0000 0000 7575
Leopold II-laan 263, B-1081 Brussel


