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Samenvatting 

Dit proefschrift omvat onderzoek dat we in de afgelopen vijf jaar hebben uitgevoerd 
naar de bestrijding van chronische infectieziekten: tuberculose in Oezbekistan, 
viscerale leishmaniase (VL) in  India en humane Afrikaanse trypanosomiase (HAT) in 
de Democratische Republiek Congo (DRC).  Deze drie ziekten gaan gepaard met 
een belangrijke morbiditeit en mortaliteit en ze hebben een grote impact op verarmde 
rurale populaties in lage-inkomenslanden. Omdat ze van mens tot mens worden 
overgedragen - tuberculose rechtstreeks, en VL en HAT via een insect- zijn 
vroegtijdige opsporing en behandeling cruciaal in de bestrijding. Het succes van de 
bestrijding hangt dan ook in sterke mate af van het functioneren van het 
gezondheidszorgsysteem.  
 
Tuberculose wordt veroorzaakt door mycobacteriën van het Mycobacterium 
tuberculosis complex en komt overal op de wereld voor. VL en HAT worden 
veroorzaakt door parasieten en hun geografische verspreiding hangt samen met die 
van de insecten die ze overdragen: tse tse vliegen bij HAT en zandvliegjes bij VL. VL 
wordt in Azië veroorzaakt door Leishmania donovani; en meer dan de helft van alle 
jaarlijkse VL gevallen wordt gerapporteerd in Bihar, India. Er bestaan twee 
verschillende soorten Trypanosoma parasieten die HAT veroorzaken, maar ruim 90% 
van de gevallen behoort tot de West-Afrikaanse variant, veroorzaakt door 
Trypanosoma brucei gambiense. Het land dat het zwaarst getroffen is door HAT is de 
DRC, momenteel komt 60% van alle gerapporteerde gevallen uit dat land.  
 
We bestudeerden de tuberculosebestrijding in Oezbekistan, een laag/midden-
inkomensland dat vroeger tot de Sovjet-Unie behoorde en daarom een vrij specifieke 
epidemiologische- en gezondheidszorgsysteemcontext kent. We deden vier studies 
naar hoe het gezondheidszorgsysteem met tuberculose omgaat. We onderzochten 
de vroegtijdige opsporing van tuberculose, voorschrijfgedrag van artsen en de 
therapietrouw van patiënten; het laatste aspect onderzochten we zowel in een 
kwantitatief als in een kwalitatief onderzoek.  
 
Hoewel Oezbekistan de Stop TB-strategie heeft ingevoerd zijn er nog steeds 
elementen van het oude Sovjetsysteem in gebruik, met name de actieve vroegtijdige 
opsporing op basis van röntgenfoto’s. Volgens de huidige richtlijnen zou jaarlijks 50% 
van de bevolking op die manier onderzocht moeten worden. Omdat dat in de praktijk 
niet haalbaar is worden er quota’s ingesteld per doelgroep. Jaarlijks worden zo’n drie 
miljoen mensen onderzocht, dat is iets meer dan 10% van de bevolking. Volgens de 
officiële verslagen wordt in Oezbekistan 73% van alle tuberculosepatiënten in 
dergelijke campagnes gediagnosticeerd. Uit ons onderzoek in twee provincies bleek 
echter dat slechts dat 16% van de tuberculosepatiënten als gevolg van dergelijk 
bevolkingsonderzoek gevonden waren. De bijdrage van het bevolkingsonderzoek 
was dus veel geringer dan de officieel gerapporteerde 73% en was vergelijkbaar met 
die in eerdere studies in Canada, Tsjecho-Slowakije en Nederland. In deze landen 
werd het bevolkingsonderzoek overigens om deze reden stopgezet. We 
constateerden daarenboven dat het bevolkingsonderzoek in Oezbekistan niet gericht 
wordt uitgevoerd en dat belangrijke risicogroepen gemist lijken te worden. 
 
In Oezbekistan gebeurt de behandeling van tuberculose van oudsher door 
specialisten op basis van individuele behandelingsschema’s. De Stop TB-strategie 
beveelt gestandaardiseerde behandelingsschema’s aan, afhankelijk van of de patiënt 
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al dan niet eerder behandeld is voor tuberculose. Uit onze studie naar 
voorschrijfgedrag van artsen bleek dat tuberculosepatiënten in Oezbekistan over het 
algemeen correcte behandelingsschema’s voorgeschreven krijgen, in 
overeenstemming met de richtlijnen van de Stop TB-strategie. Maar er werden ook 
veel niet-specifieke medicijnen voorgeschreven, met een mediaan van acht 
medicijnen per patiënt. Deze zogenaamde ‘pathogenetische medicijnen’ zijn een 
overblijfsel van de Sovjettraditie. De rationale voor het voorschrijven van deze 
medicijnen was twijfelachtig. Sommige van deze geneesmiddelen hielden risico’s in 
en patiënten gaven veel geld uit bij de aanschaf ervan.  
 
Onze studies over therapietrouw werden uitgevoerd in Tasjkent, de hoofdstad van 
Oezbekistan. Deze onderzoeken brachten diverse obstakels aan het licht, vooral 
gerelateerd aan het gezondheidszorgsysteem, soms in interactie met 
persoonsgebonden factoren.  We zagen dat de meeste patiënten die hun 
behandeling onderbreken dat doen gedurende of onmiddellijk na de intensieve fase 
van de behandeling. Gepensioneerden, werklozen, alcoholisten en daklozen liepen 
meer risico dan andere patiënten om hun behandeling te onderbreken. Een derde 
van de patiënten die de behandeling had onderbroken bleek in werkelijkheid nog 
altijd medicijnen te nemen maar dan buiten het officiële systeem.  
 
Een gebrek aan informatie over tuberculose en de behandeling ervan, angst voor 
stigma en de opportuniteitskosten ten gevolge van de hospitalisatie 
(inkomensderving) waren de belangrijkste redenen voor de patiënten om hun 
behandeling te onderbreken. Vele patiënten wisten niet dat tuberculose te genezen is 
en wisten niet hoe lang de behandeling hoort te duren. Ook waren er veel irrationele 
ideeën over bijwerkingen van de medicatie. De communicatie tussen patiënten en 
dokters is gebrekkig, bovendien zitten de tuberculose-richtlijnen vol contradicties 
omdat ze nog steeds elementen van het oude Sovjetsysteem bevatten. De 
gespecialiseerde tuberculoseziekenhuizen en gereserveerde ‘DOTS-kamers’ voor 
ambulante therapie werken stigmatisatie in de hand. Verplichte hospitalisatie 
gedurende de intensieve fase van de behandeling is problematisch vanwege de 
slechte algemene en hygiënische toestand van de ziekenhuizen en de ermee 
samenhangende opportuniteitskosten. Gepensioneerden en werklozen moeten in 
Oezbekistan als dagloners in het informele circuit werken om het hoofd boven water 
te houden en kunnen zich daarom geen opname in een ziekenhuis veroorloven. Dan 
zijn er nog de directe kosten, o.a. als gevolg van de niet-specifieke medicijnen die de 
patiënten moeten kopen.  
 
Onze studies naar VL werden uitgevoerd in een zwaar getroffen district in Bihar, 
India. In een patiënt-controle-onderzoek waarin voor iedere patiënt een 
controlepersoon geselecteerd werd uit dezelfde buurt en leeftijdsgroep en van 
hetzelfde geslacht, onderzochten we of het binnenshuis houden van vee een 
risicofactor is voor VL. We vonden geen aanwijzingen die deze hypothese 
ondersteunen. Wel vonden we een associatie tussen de kwaliteit van de huisvesting 
en VL, deze associatie bleef statistisch significant nadat we gecontroleerd hadden 
voor factoren zoals socio-economische status.  
 
In ons tweede onderzoek in Bihar onderzochten we het gedragspatroon van VL-
patiënten in hun zoektocht naar gezondheidszorg en hoe die patiënten behandeld 
werden in het publieke gezondheidszorgsysteem. We namen een steekproef van 150 
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patiënten die in 2008 voor VL behandeld waren in overheidsklinieken. Gemiddeld zat 
er één a twee maanden tussen het moment van de eerste symptomen en het 
moment van de eerste consultatie op het juiste niveau van het 
gezondheidszorgsysteem. De meeste patiënten consulteerden eerst een niet 
gekwalificeerde zorgverstrekker. Het tijdsverlies was echter niet veel kleiner bij 
degenen die eerst een officiële hulpverlener consulteerden: de 
hulpverpleegkundigen/ vroedvrouwen (‘auxiliary nurses/midwives’, ANM) en de 
geaccrediteerde sociale gezondheidswerkers (‘accredited social health activists’, 
ASHA). We zagen dat geïnterviewde patiënten vaak veel kosten maakten tengevolge 
van hun ziekte-episode; de mediaan van de uitgaven kwam overeen met de 
gezinsinkomsten van twee maanden. We onderzochten ook de 
behandelingsresultaten en stelden discrepanties vast tussen wat officieel 
gerapporteerd werd en hetgeen bleek uit de in de klinieken aanwezige documentatie. 
Die verschillen waren nog meer uitgesproken wanneer we de vergelijking maakten 
met hetgeen patiënten zelf in interviews zeiden.  Van alle onderzochte patiënten 
bleek 48% nog altijd met antimoonderivaten behandeld te zijn, terwijl ze volgens de 
officiële richtlijnen met miltefosine zouden moeten behandeld zijn. In het totaal had 
27.5% van de onderzochte patiënten nog een tweede behandeling nodig gehad, voor 
degenen die met antimoonderivaten behandeld waren was dit zelfs 40%. Deze 
problemen werden niet gesignaleerd door het in gebruik zijnde rapportagesysteem.  
 
Onze twee studies met betrekking tot HAT werden beide uitgevoerd in de DRC en 
waren gerelateerd aan de diagnostische testen die gebruikt worden in 
bevolkingsonderzoek. We evalueerden een nieuwe variant van de CATT-test, de 
CATT-D10, ontworpen om thermostabiel te zijn. De CATT-D10 bleek evengoed te 
werken als de klassieke CATT test en verloor niet significant aan reactiviteit na 18 
maanden blootgesteld te zijn geweest aan hoge en aan wisselende temperaturen. 
De nieuwe variant is daarom zeer geschikt voor gebruik in perifere klinieken in de 
DRC, die meestal niet over een goed werkende koudeketen beschikken. Terwijl de 
klassieke CATT verpakt is in ampullen van 50 testeenheden, is de CATT-D10 
verpakt in ampullen van 10 testeenheden; dit is nog een belangrijk voordeel bij 
gebruik in perifere gezondheidscentra waar het aantal patiënten per dag vaak niet 
erg hoog ligt. 
 
In onze tweede HAT studie onderzochten we of het mogelijk is om een 
epidemiologisch surveillancesysteem op te zetten op basis van bloedmonsters 
verzameld op filtreerpapier. De huidige benadering van HAT surveillance is 
gebaseerd op mobiele teams die van dorp to dorp gaan en de hele bevolking 
onderzoeken. Als het mogelijk zou zijn om bloedmonsters op filtreerpapier in te 
zamelen, zou dit door een lokale gezondheidswerker kunnen worden gedaan. In 
onze studie werden de bloedmonsters verzameld en bewaard onder veldcondities, 
ze werden verwerkt in onderzoekslaboratoria in Kinshasa en Antwerpen. We hebben 
twee testen gevalideerd, MicroCATT en ELISA/T.b.gambiense;  beide testen hadden 
een acceptabele gevoeligheid (respectievelijk 92.7% and 82.8%) en een zeer hoge 
specificiteit (respectievelijk 99.4% en 99.8%), hetgeen ze geschikt maakt voor 
gebruik in een systeem voor vroegtijdige opsporing in gebieden met een lage 
prevalentie. Een simulatie van een ‘lot quality assurance sampling’ (LQAS) 
procedure toonde aan dat in theorie het systeem op basis van filtreerpapierstalen op 
betrouwbare wijze het onderscheid kan maken tussen een prevalentie van 0% en 
een prevalentie van 2% op dorpsniveau. Maar dit vereist wel een hoge 
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steekproefgrootte, op een dorpspopulatie van 1000 zouden minimaal 600 personen 
aan het onderzoek deel moeten nemen. Als alternatief kunnen de testresultaten 
gebruikt worden voor het opsporen van individuele HAT gevallen. Een belangrijk 
voordeel van dit type van surveillance is dat het uitgevoerd kan worden via het 
algemene gezondheidszorgsysteem. Verder onderzoek is nodig om na te gaan of 
zo’n systeem uiteindelijk de huidige benadering met mobiele teams kan vervangen 
en of het gebaseerd moet zijn op LQAS dan wel op het opsporen van individuele 
HAT gevallen. De kosteneffectiviteit in vergelijking met de huidige benadering zal de 
doorslag moeten geven.  
 
In dit promotieonderzoek over de bestrijding van drie infectieziekten in drie 
verschillende settings vonden we sterke overeenkomsten die leiden tot enkele 
algemene conclusies. In al onze studies constateerden we de noodzaak om de 
eerstelijnsgezondheidszorg nauwer bij de ziektebestrijding te betrekken. In 
Oezbekistan, als voormalig Sovjetland, is de zorgverstrekking voor tuberculose 
slechts voor een klein gedeelte geïntegreerd in de algemene gezondheidszorg. 
Verdere vooruitgang in de integratie wordt belemmerd door het bestaan van 
parallelle beheersstructuren, het Instituut voor Tuberculose en Longziekten (NRIPP) 
dat de Sovjettraditie in ere houdt en het nationale tuberculosebestrijdingsprogramma 
(DOTS Center) dat de Stop TB strategie aanhangt. Op basis van onze 
onderzoeksresultaten adviseren we om DOTS Center te bevestigen in de rol van 
nationaal tuberculosebestrijdingsprogramma en de rol van NRIPP te beperken tot die 
van een onderzoeksinstituut.  
 
De integratie van de zorgverstrekking voor VL in India is al ver gevorderd, maar zou 
baat hebben bij een beter gebruik van de bestaande netwerken van veldwerkers in 
het gezondheidszorgsysteem, de ANM’s en ASHA’s. We adviseren om ANM’s en 
ASHA’s meer te betrekken bij het opsporen van patiënten en bij het begeleiden van 
de behandeling. Aangezien er een diagnostische test beschikbaar is die niet duur is, 
eenvoudig te gebruiken en waarvoor geen koudeketen nodig is, zou de diagnose van 
ongecompliceerde gevallen gedecentraliseerd kunnen worden tot op het niveau van 
de ANM’s. Aangezien de huidige standaardbehandeling een volledig oraal schema 
is, zou zelfs de behandeling van ongecompliceerde gevallen gedecentraliseerd 
kunnen worden naar het niveau van de ANM. De ASHA’s zouden betrokken kunnen 
worden bij het opsporen van mogelijke patiënten, het begeleiden van de behandeling 
en het rapporteren van behandelingsresultaten. Verder adviseren we het 
rapportagesysteem aan te passen naar het voorbeeld van het systeem van de 
tuberculosebestrijding; een cruciaal element hiervan is het systematisch rapporteren 
van behandelingsresultaten. 
 
Slaapziektebestrijding in de DRC is nog altijd een zeer vertikaal programma en 
volledig donorafhankelijk. Nu de incidentie dalende is, daalt ook de efficiëntie van het 
bevolkingsonderzoek. Er is een dringende noodzaak voor onderzoek naar 
alternatieve strategieën voor HAT surveillance en bestrijding. Deze alternatieve 
strategieën moeten kosteneffectief zijn en geschikt voor uitvoering door algemene 
gezondheidsdiensten. De CATT-D10 kan gebruikt worden voor het opsporen van 
mogelijke HAT gevallen, ook in perifere klinieken. De mogelijkheden van een 
surveillance systeem op basis van stalen op filtreerpapier die door lokale 
gezondheidswerkers zouden worden verzameld, als alternatief voor de mobiele 
teams, moeten nader onderzocht worden


