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Samenvatt ing

Deze thesis is het resultaat van een PhD-project, getiteld ‘AIDS Medicines in Resource-
Poor Settings: Learning from District Level Transformations in Health Cultures and 
Arrangements in Uganda and South Africa’ (2004), gefinancierd door het Nederlandse 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het algemene voorstel bestond uit nationale -, 
district -, en gemeenschapsclusters. Dit doctoraat is in het bijzonder gelegen in, en 
draagt bij aan het cluster van ‘transformaties en effecten op gemeenschapsniveau’. Het 
doel van dit cluster was het formuleren van beste praktijken voor de invoering van 
antiretroviralen (ARV) in omgevingen met weinig voorzieningen, en om een generiek 
model voor de implementatie van pragmatische ARV regimes voor mensen die leven 
met HIV/AIDS (PLWHA – People Living with HIV/AIDS ) in omgevingen met 
weinig voorzieningen te ontwikkelen.

Het leidende theoretische argument van deze dissertatie was dat naleving van 
levenslange ARV behandeling in Uganda’s gebieden met weinig voorzieningen het 
resultaat is van een wederkerige relatie tussen biomedische en omgevingsfactoren. 
Dit argument was bedoeld om de relaties tussen biomedische factoren in de vorm 
van de gastheer (patiënt), agens (organisme schadelijk voor de gezondheid) en 
gezondheidszorginstellingen enerzijds en omgevingsfactoren in de vorm van sociale, 
culturele en economische factoren anderzijds vast te stellen. Het daadwerkelijke 
veldwerk werd uitgevoerd op twee verschillende ART geaccrediteerde locaties in 
Uganda, namelijk: Mbuya Reach Out, bekend als de stedelijke missie faciliteit (UMF 
– Urban Mission Facility), en Kayunga ziekenhuis, bekend als de landelijk gelegen 
publieke faciliteit (RPF – Rural Public Facility). De missie faciliteit bood uitgebreide 
HIV/AIDS diensten aan in de vorm van medische, psychosociale en sociaal-
economische steun terwijl de publieke faciliteit basale HIV/AIDS diensten in de vorm 
van medische en psychosociale ondersteuning leverde. De reden voor het selecteren 
van twee verschillende locaties was de veronderstelling dat deze verschillende 
locaties verschillende patronen in naleving van antiretrovirale therapie (ART) 
zouden vertonen. De gebruikte methodologie bestond uit iteratieve kwalitatieve 
en kwantitatieve methodes toegepast over een periode van meer dan twee jaar (van 
januari 2006 tot mei 2008). Het veldwerk duurde uiteindelijk langer dan verwacht 
vanwege de wens om gegevens naar aanleiding van ontstaande onderzoeksvragen en 
hypotheses te verzamelen naarmate het schrijven vorderde. De mate van naleving 
was gebaseerd op data gebaseerd op pillen tellen gedurende een periode van drie 
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jaar voorafgaand aan de studie. De resultaten van de naleving zijn gevalideerd door 
middel van gezondheidsindicatoren, namelijk: hoeveelheid CD4 cellen, gewicht en 
functionele status gemeten met intervallen van steeds zes maanden. 

De resultaten gaven hoge nalevingcijfers aan. Van de 262 patiënten, bereikte 90% 
(236) een gezamenlijke naleving van 95% voor de drie jaar voorafgaand aan de studie. 
Verrassend genoeg was er geen significant verschil tussen de twee verschillende 
gezondheidszorgfaciliteiten: 89% van de patiënten in de UMF (welke uitgebreide 
gezondheidszorg verleende) en 92% in de RPF (welke basisgezondheidszorg 
verleende) behaalde een naleving van 95%. Analyse van de optimale naleving (100%) 
laat zien dat 74% (89) van de patiënten in de RPF in vergelijking met slechts 23% 
(32) van patiënten in de UMF een naleving van 100% bereikt. Terugkijkende analyse 
over een langere periode van naleving wees op naleving van constant hoge niveaus, 
alsmede op een positieve ontwikkeling  van de gezondheidsindicatoren gedurende 
de volledige behandeling. 

In een complex samenspel maakten biomedische en omgevingsfactoren de naleving 
van ART zowel makkelijker als moeilijker. De factoren die geassocieerd worden met 
een hoog nalevingniveau waren voornamelijk biomedisch van aard, namelijk: 1) 
de eerdere gezondheidstoestand; 2) het verlangen om persoonlijke doelen in het 
leven te bereiken; 3) therapeutische vaardigheden; 4) effectieve behandeling van 
HIV/AIDS; en 5) individuele eigenschappen. Daarnaast faciliteren de kwaliteit 
van de gezondheidszorg en de beschikbaarheid van sociale steun van familie en 
verenigingsleven de toegang tot en naleving van de HIV/AIDS-behandeling. 

Wat betreft belemmerende factoren voor naleving werd suboptimale naleving 
toegeschreven aan: 1) biomedische factoren (ziekte, bijwerkingen, betere of slechtere 
gemoedstoestand en vergeetachtigheid); 2) activiteiten om in levensonderhoud te 
voorzien (huishoudelijk werk, productiewerk en sociale verplichtingen) en; 3) toegang 
gerelateerde belemmeringen (voornamelijk het onvermogen om geld te verzamelen 
voor vervoer, moeilijke reis, toegang tot voedsel). 

Zowel de faciliterende als de belemmerende factoren voor naleving worden beïnvloed 
door externe barrières. In deze studie bleken de fysiekecologische omstandigheden 
(weersomstandigheden) de voornaamste externe omgevingsbeïnvloedende factor 
te zijn. 

De bevindingen in deze studie bevestigen het initiële theoretische argument dat 
naleving van levenslange antiretrovirale behandelingen in Uganda’s omgevingen met 
weinig voorzieningen het resultaat is van een wederkerige relatie tussen biomedische 
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en omgevingsfactoren. Echter, de aard van de barrières tot naleving laat zien dat, 
in tegenstelling tot achtergrondstudies in de ontwikkelde wereld, biomedische 
belemmeringen niet prominent aanwezig waren.

Als onderdeel van het beantwoorden van een van de onderzoeksvragen doet deze 
thesis ten slotte aanbevelingen voor de instandhouding van naleving van ART in 
Uganda’s omgevingen met weinig voorzieningen. 

Footnotes in Tables
1 Th e professional staff  at Kayunga took the form of 12 clinical offi  cers, 80 nurses, and non-medical 

workers operating in a hospital sett ing. 
2 Outpatient departments included: general, diabetic clinic, hypertensive clinic, eye clinic, mental 

health clinic, ENT, orthopaedic, and HIV/AIDS clinic.
3 Th e number of patients varied from one appointment to another.
4 In the Mission Facility this includes the Doctor (1), Senior Medical Offi  cer (1), Medical and Medical 

Offi  cer (2).




