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Discussie 

 

In dit proefschrift worden de resultaten besproken van onderzoek naar de invloed van HIV infectie op 

de oorzaken en behandeling van ernstige luchtweg problemen bij Malawiaanse kinderen. De 

resultaten van de uitgevoerde onderzoeken kunnen een bijdrage leveren aan  het verbeteren van de 

zorg voor HIV geïnfecteerde kinderen in zuidelijk Afrika. Zuidelijk Afrika is één van de regio’s die 

het meest te lijden hebben onder de HIV epidemie met een hoge transmissie graad van HIV infectie 

van moeder op kind.(1) Van de geschatte 2.3 miljoen kinderen die wereldwijd met HIV zijn 

geïnfecteerd wonen 2 miljoen (>85%) in deel van Afrika.(2) Het merendeel van de met HIV 

geïnfecteerde kinderen zal luchtweg problemen (voornamelijk infecties) ontwikkelen die direct 

gerelateerd zijn aan de kans op overlijden.(3,4)  Luchtweg infecties (pneumonieën) zijn wereldwijd de 

belangrijkste oorzaak van kindersterfte en opnieuw leveren Afrikaanse kinderen hieraan de grootste 

bijdrage (50% van alle sterfgevallen).(5) Om effectievere richtlijnen te kunnen ontwikkelen op het 

gebied van preventie en behandeling,  is het van belang om een beter begrip te krijgen van de 

interacties tussen HIV en luchtweginfecties bij kinderen 

 

In hoofdstuk 1 wordt ter  introductie een beeld geschetst van de aanwezige kennis en de klinische 

realiteit op het moment dat de in dit proefschrift opgenomen studies in Malawi werden opgezet 

(1995). In deze periode was de HIV infectiegraad bij zwangere vrouwen en de transmissie van het 

virus van moeder op kind al zeer hoog. Dit had een direct effect op de morbiditeit en mortaliteit van 

de Malawiaanse kinderen. De behandeling van HIV geïnfecteerde kinderen met HAART (Highly 

Active Anti-Retroviral Therapy) was nog niet mogelijk en ook de transmissie van het virus van 

moeder op kind kon nog niet voorkomen worden. Kinderen met HIV gerelateerde symptomen werden 

niet standaard op HIV getest en goed inzicht in de relatie tussen respiratoire aandoeningen bij 

kinderen en de HIV infectie ontbrak. Schattingen van de omvang van het probleem werden gemaakt 

door middel van extrapolatie van gegevens van de volwassen Afrikaanse HIV populatie en het 

gebruiken van gegevens van HIV geïnfecteerde kinderen uit geïndustrialiseerde landen zoals de 

Verenigde Staten. Het doel van dit proefschrift is daarom een beter inzicht te verwerven in de aan 

HIV gerelateerde respiratoire problemen bij Afrikaanse kinderen en daarmee een bijdrage te leveren 

aan het ontwikkelen van betere ‘evidence based’ richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. De 

belangrijkste bevindingen en relevantie van de verschillende studies zullen per hoofdstuk worden 

besproken.  

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een prospectieve studie bij 150 kinderen in de leeftijd van 2 

maanden tot 5 jaar, uitgevoerd in 1996. De kinderen werden getest op HIV (sneltest en PCR) en op 

pneumocystis carinii pneumonie (PcP). Vanaf 1995 kon in Malawi door middel van de 
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immunofluoricentie methode PcP worden aangetoond in sputum.(6) PcP werd gevonden in 11% van 

de onderzochte kinderen en werd verantwoordelijk gehouden voor 30% van de sterfgevallen. Alle PcP 

positieve kinderen waren ook HIV geïnfecteerd,  minder dan 6 maanden oud en hadden een 63% kans 

aan de PcP te overlijden. Deze studie was de eerste klinische studie die PcP associeerde met ernstige 

pneumonie en met sterfte in HIV geïnfecteerde kinderen in Afrika. De resultaten bevestigen eerdere 

bevindingen bij obductie en werden zelf bevestigd in latere klinische studies bij jonge HIV 

geïnfecteerde Afrikaanse kinderen (Ivoorkust, Zuid Afrika Zimbabwe, Botswana, Zambia en 

Oeganda).( 7-16, 17-19) Deze bevindingen zijn echter in tegenspraak met  de resultaten van 

vergelijkbare studies bij Afrikaanse volwassenen en oudere kinderen waar PcP zelden de oorzaak 

voor ziekte of sterfte was.(20,21) De voorgeschreven cotrimoxazol (CPT) profylaxe bij oudere 

kinderen en volwassenen dankt haar effectiviteit zeer waarschijnlijk daarom niet aan het effect op een 

mogelijke PcP infectie maar door haar preventieve effect op invasieve bacteriële infecties.(22) In de 

studie periode werd CPT nog niet routinematig voorgeschreven aan HIV geïnfecteerde zuigelingen. 

Verder was van belang de bevinding dat uit de bloedkweken frequent Streptococcus pneumoniae en 

non-typhoidal Salmonella (NTS) gekweekt werd. In dit hoofdstuk worden ook de klinische 

kenmerken van PcP en van bacteriële pneumonie met elkaar vergeleken. Opvallend hierbij was de 

uitgesproken neiging tot het ontwikkelen van hypoxie bij de kinderen met een PcP infectie. Deze 

observatie is van praktisch belang, aangezien in het merendeel van de ziekenhuizen waar kinderen 

met PcP zich presenteren geen zuurstof kan worden toegediend.  

 

Hoofdstuk 3 bestaat uit een ‘viewpoint’ artikel dat het epidemiologische belang van PcP bij met HIV 

geïnfecteerde zuigelingen benadrukt. Daarnaast wordt gewezen op het belang van snelle herkenning 

en start van standaard CPT als PcP profylaxe. 

 

In hoofstuk 4 worden de bevindingen van een ‘observational cohort’ studie beschreven die als doel 

had de morbiditeit en mortaliteit van zuigelingen die via de moeder blootgesteld waren  aan het HIV 

virus (‘infected’ en’uninfected’) te bestuderen. Deze kinderen kregen CPT profylaxe tot de leeftijd 

van 6 maanden. Op die leeftijd werden de aan HIV blootgestelde  kinderen gerandomiseerd in een 

CPT en in een placebo groep voor de duur van 18 maanden De controle groep bestond uit kinderen 

geboren uit HIV negatieve moeders die geen CPT profylaxe kregen.. Toen de studie begon, was er 

onvoldoende duidelijk over de effectiviteit van CPT bij PcP in kinderen ouder dan  6 maanden. 

Voordat het eerste kind de leeftijd van 6 maanden bereikte werden echter de resultaten van een 

Zambiaans-onderzoek met een vergelijkbare opzet bekend. Uit deze Zambiaanse studie bleek een 

significant overlevingsvoordeel voor de kinderen die CPT kregen, waardoor het onethisch was 

geworden om in Malawi door te gaan met de placebo arm van de studie.(20) Het voordeel van CPT 

bleek vooral te ontstaan door het preventieve effect op pneumonieën bij de HIV geïnfecteerde 

kinderen.(23) De Malawiaanse studie werd omgezet in een observationele studie waarbij de kinderen 
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werden behandeld volgens de nieuw opgestelde WHO richtlijnen. Deze nieuwe richtlijnen schrijven 

voor dat alle aan HIV blootgestelde zuigelingen, ongeacht hun HIV stagering, CPT profylaxe moeten 

krijgen. Een uniek aspect van de ‘aangepaste’ studie is dat het voor een deel uitgevoerd werd voor de 

nieuwe richtlijnen werden ingevoerd en daardoor het enige cohort beschrijft van aan HIV 

blootgestelde kinderen gerandomiseerd in een CPT profylaxe en een placebo groep. De belangrijkste 

bevinding van de studie was dat de overleving van ongeïnfecteerde kinderen van HIV geïnfecteerde 

moeders gelijk was aan kinderen uit de controle groep (moeders HIV negatief). Dit is van belang 

omdat er een aantal studies zijn gepubliceerd die een indicatie gaven dat de ongeïnfecteerde kinderen 

van geïnfecteerde moeders een hoger dan verwachte  sterfte zouden hebben [REF NEEDED for the 

statement that non infected children from infected mothers have a higher mortality]. 

Het aantal kinderen met malaria infecties was significant lager in de CPT groep, hetgeen het 

profylactisch effect van CPT op malaria bevestigt. Dit effect was nog steeds significant, ondanks de 

ontwikkeling en verspreiding van resistente malaria parasiet tegen het aan CPT gerelateerde 

sulfadoxine-perimethamine. Uit de studie bleek ook dat HIV infectie geassocieerd was met hoge 

sterfte en hoge incidentie van pneumonie en sepsis. Er waren geen gevallen van PcP in de kinderen 

met pneumonie en CPT werd goed verdragen en er traden geen ernstige bijwerkingen op. Een 

belangrijke beperking van de studie was het lage percentage van kinderen die tot hun tweede jaar 

werden vervolgd. De belangrijkste rede voor de problemen met het vervolgen van de studie populatie 

was de hoge migratie graad (vaak naar andere districten). Dit geeft aan hoe problematisch het kan zijn 

om kinderen routinematig te vervolgen in landen als Malawi. Het geven van reisgeld aan de ouders en 

starten van een kliniek waar men tussentijds en zonder lange wachttijden terecht kon, kon dit 

probleem maar ten dele oplossen. Deze speciale kliniek functioneert nog steeds (ook na het afronden 

van de studie) als stagering- en behandel-klinieken voor HIV geïnfecteerde kinderen. Op termijn zou 

het echter goed zijn deze klinieken dichter bij de woonplaats van de kinderen te situeren, mogelijk 

verbonden aan district ziekenhuizen of grotere gezondheidscentra. 

 

In hoofstuk 5 worden resultaten beschreven van een recente klinische studie (2006) bij kinderen die 

zich met ernstige pneumonie in het ziekenhuis presenteerden. In deze studie werden zowel 

zuigelingen als grotere kinderen opgenomen. In vergelijking met 1996 (zie hoofdstuk 4) was de 

situatie veranderd doordat in 2002 het Haemophilus influenza (Hib) vaccin beschikbaar was en, voor 

de HIV geïnfecteerde kinderen, CPT en anti-retrovirale therapie (ART) beschikbaar waren. Om een 

beter inzicht te krijgen in de mogelijke pathogene (NTS, Mycobacterium tuberculosis (TB) en virale 

verwekkers) werden  bij de patiënten long aspiraten afgenomen. De studie bevestigde de eerdere 

bevinding dat PcP de belangrijkste oorzaak was voor sterfte onder zuigelingen met ernstige 

pneumonie. Ook bleken S. pneumoniae en NTS de belangrijkste uit de bloedkweken geïsoleerde 

verwekkers . De enkele gevallen van Hib infecties in de onderzoekspopulatie zou er op kunnen wijzen 

dat het Hib vaccin bij HIV geïnfecteerde kinderen een  minder goede immuun respons opwekt en 



147

daardoor  onvoldoende bescherming biedt tegen Hemophilus influenza type B infecties. De bacteriële 

kweken van het long aspiraat bleven vaak negatief (mogelijk als gevolg van antibiotica gebruik voor 

verwijzing naar het QECH), maar met behulp van PCR werd S.pneumoniae DNA frequent 

geïdentificeerd uit het aspiraat. Dit was de eerste keer dat deze techniek werd toegepast op long 

aspiraten. Het voornemen is om in de toekomst S. pneumoniae DNA ‘loads’ uit bloedkweken te 

vergelijken met die uit de long aspiraten. Dit kan mogelijk helpen bij het verbeteren van de 

diagnostiek aangezien bloedkweken bij S. pneumoniae pneumonieën vaak negatief blijven.  

 

NTS werd in het verleden gezien als een zeldzame oorzaak van pneumonie, maar wordt tegenwoordig 

in Afrika frequent geïsoleerd uit het bloed van kinderen met ernstige pneumonie. Het feit dat bij drie 

kinderen met NTS in de bloedkweek geen afwijkingen werden gevonden op de röntgen foto van hun 

longen, ondanks de aanwezigheid van klinische verschijnselen passend bij een pneumonie indiceert 

eveneens  dat er mogelijk een grijs gebied bestaat tussen de klinische symptomen van sepsis en 

pneumonie. Belangrijk is de constatering dat, anders dan bij Afrikaanse volwassenen, bij kinderen 

NTS niet geassocieerd is met een HIV infectie.(26)  Uit bovenstaande is duidelijk dat de eerste keuze 

van antibiotica voor ernstige pneumonie ook een dekking moet geven voor een mogelijke NTS 

infectie. Als gevolg van  resistentie  van NTS tegen chloramphenicol werd men in Malawi in 2001 

plotseling gedwongen tot het overgaan op een combinatie van penicilline en gentamicine als eerste 

keuze voor (zeer) ernstige pneumonie. (27) Dat deze verandering van eerste lijns-antibiotica de juiste 

was werd indirect ondersteund door de observatie dat het aantal sterfgevallen in de onderzoeksgroep 

sterk afnam van 26% in 1996 naar 10% in 2006  voor kinderen (tussen de 2 maanden tot 5 jaar) met 

ernstige pneumonie. Deze verschillen moeten echter met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd 

worden aangezien de onderzoeks-groepen niet volledig vergelijkbaar waren (met betrekking tot  ernst 

van de infectie en incidentie van HIV en hypoxie).  

 

De door de Wellcome Trust gefinancierde etiologie studie bood de mogelijkheid om een goede 

mycobacterium kweek faciliteit op te zetten in Blantyre. Desondanksbleef het moeilijk om bij 

kinderen met een hoge klinische verdenking op tubercoloseddeze diagnose  daadwerkelijk te 

bevestigen met  positieve kweken van het afgenomen patiënten materiaal. Slechts bij één kind lukte 

het om mycobacterium uit het sputum te kweken. Dit komt niet overeen met bevindingen uit een 

regionale studie waar bij obductie PTB werd gevonden als belangrijke oorzaak voor ernstige 

pneumonie en uit  klinische Zuid-Afrikaanse studies.(12,16,28,29) Voor een beter inzicht in het 

belang van PTB in de aetiologie van ernstige pneumonie is het nodig om in meer plaatsen in Afrika 

mycobacterium kweek faciliteiten op te zetten.  

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit deze recente studie is dat HIV een 

belangrijke onderliggende oorzaak is voor de hoge sterfte die gevonden wordt bij kinderen met 

ernstige pneumonie in zuidelijk Afrika. PcP is bij de HIV geïnfecteerde zuigelingen meestal de directe 
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doodsoorzaak, maar vroege start van een hoge dosis cotrimoxazole therapy (CPT) in deze kinderen 

had geen opvallend effect op de sterfte. Wel effectief was het starten van profylactisch CPT in aan 

HIV blootgestelde kinderen. Deze interventie en de preventie van transmissie van het HIV virus van 

moeder op kind (PMTCT) hebben een grote potentie om de HIV geassocieerde kindersterfte te 

reduceren.  

 

In hoofdstuk 6, wordt het onderzoek beschreven dat als doel had de klinische kenmerken te 

identificeren waarmee kinderen met PcP in een vroege fase kunnen worden herkend. Dit is van belang 

voor de dagelijkse praktijk aangezien in een groot deel van de ziekenhuizen in landen waar HIV 

endemisch is, PcP diagnostiek niet beschikbaar is. De klinische kenmerken die aanwijzing gaven voor 

een  mogelijke PcP infectie en niet een ‘gewone’ bacteriële pneumonie, waren: jonge leeftijd, ernstige 

en persisterende hypoxie, milde koorts en geen longafwijkingen detecteerbaar bij auscultatie. De 

combinatie van leeftijd onder de 6 maanden en HIV positieve test had een hoge sensitiviteit en een 

hoge voorspellende waarde als methode om binnen de groep met ernstige pneumonie de kinderen met 

PcP te identificeren. Toevoeging van andere factoren verbeterde de specificiteit maar deed de 

sensitiviteit afnemen. Invoering van deze criteria in de klinische settings in Afrika zou het aantal 

kinderen dat ten onrechte  met een hoge dosis CPT behandeld wordt kunnen verminderen.  

 

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van een prospectieve studie uitgevoerd bij kinderen met 

pulmonale tuberculose (PTB). De studie had als doel te onderzoeken of het doen van een keel uitstrijk 

(‘laryngeal swab’) naast het onderzoeken van het sputum en een ‘nuchtere maaginhoud’, de 

diagnostiek naar TB kon verbeteren. De belangrijkste bevinding was dat keel uitstrijken geen bijdrage 

leverden aan een verbeterde diagnostiek van PTB bij kinderen, Daarnaast was er, bij niet nauwkeurig 

uitvoeren van de techniek, een verhoogde risico voor infectie bij het medisch personeel. De techniek 

van een ‘nuchtere maaginhoud’ leverde ook weinig op en bleek moeilijk uitvoerbaar in de dagelijkse 

praktijk van een ziekenhuis. HIV prevalentie was hoog onder de kinderen met mogelijke of 

gediagnosticeerde  PTB. Bij de HIV positieve groep werden trommelstok vingers (‘digital clubbing’), 

als teken van chronische hypoxie, vaak gevonden en was de mantoux test regelmatig negatief. Andere 

frequente pulmonale diagnoses bij de HIV geïnfecteerde kinderen waren LIP, brochectasieën en 

pulmonale Kaposi Sarcoma. Bij het grootste deel van de HIV geïnfecteerde kinderen met chronische 

pulmonale klachten werd echter geen diagnose gesteld. Dit is een bekend probleem in 

ontwikkelingslanden waar het merendeel van de kinderen met verdenking TB wordt gezien en waar 

ook vaak HIV endemisch voorkomt (TB/HIV context). Een probleem is dat het grootste deel van het 

onderzoek naar de TB/HIV context is uitgevoerd in slechts één land in de regio (Zuid Afrika). Het is 

van het grootste belang ook onderzoek op te zetten in andere regio’s aangezien het Zuid-Afrikaanse 

scenario niet noodzakelijkerwijs representatief hoeft te zijn voor heel Afrika. De National TB Control 

Programme (NTP) in Malawi heeft een lange traditie van goed, vaak operationeel, onderzoek met als 
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doel oplossingen te vinden voor de vele uitdagingen op het gebied van diagnose en management van 

TB bij kinderen in ontwikkelingslanden. Malawi is één van de zeer weinige landen waar NTP 

gegevens over de verspreiding, ernst en overleving van de ziekte bij kinderen zijn gepubliceerd.(30)  

 

In hoofdstuk 8 worden de bevindingen beschreven van een ‘cross-sectional audit’ van de 

diagnostische methoden gebruikt in centrale-, district- en missie-ziekenhuizen in Malawi om PTB te 

diagnosticeren bij kinderen. De Mantoux test (‘tuberculine solution’) kon slechts uitgevoerd worden 

in een enkel ziekenhuis waar aanvullende fondsen beschikbaar waren om deze test  aan te schaffen. 

Het testen op HIV infecties werd zelden uitgevoerd, het geen opvallend was aangezien ten tijde van 

de studie al bekend was dat er een sterke relatie bestond tussen TB en HIV. Daarnaast was een HIV 

test opgenomen in het standaard protocol voor kinderen met een verdenking op een PTB infectie. De 

de dagelijkse praktijk werd de diagnose PTB bij het merendeel van de kinderen gesteld op basis van  

klinische kenmerken vaak aangevuld met een röntgen foto van de thorax. Het onderzoek beschreven 

in dit hoofdstuk is van belang aangezien er uit blijkt dat de opgestelde richtlijnen in de praktijk van 

een druk (perifeer of centraal) ziekenhuis niet worden toegepast. 

 

Hoofdstuk 9 beschrijft het belang van longafwijkingen, gevonden op routine röntgen foto’s van HIV 

geïnfecteerde Malawiaanse kinderen, waarbij PTB voor zover mogelijk was uitgesloten. De waarde 

van klinische kenmerken ter onderscheiding van PcP, bacteriële pneumonie en CMV infecties wordt 

geëvalueerd. Nog niet eerder zijn CMV infecties  meegenomen in de evaluatie van Malawiaanse 

kinderen terwijl ze geassocieerd zijn met PcP infecties en met een hoge sterfte in studies uit zuidelijk 

Afrika. (9,12,16,31) De aanwezigheid van CMV co-infecties is vaak als verklaring gebruikt voor het 

beperkte effect van steroïden in deze PcP groep. Hoofdstuk 9 beschrijft ook andere HIV-

geassocieerde longziekten zoals Lymphoid Interstitial Pneumonitis (LIP) en bronchiectasieen. LIP is 

een relatief nieuwe, zeer frequent voorkomende, longaandoening in deze regio, die sterke 

geassocieerd is met een HIV infectie. De klinische beschrijvingen stammen uit de 80 en 90-tiger jaren 

(3) van de vorige eeuw, maar het klinisch spectrum is nu veranderd door de introductie van de ART. 

Met name het onderscheiden van LIP met miliaire Tb blijkt lastig te zijn met als extra probleem dat de 

diagnose LIP alleen met zekerheid gesteld kan worden door middel van een biopt.(32) Daarnaast 

komt LIP regelmatig voor in combinatie met PTB, bacteriële pneumonie en bronchiectasieën. In dit 

hoofdstuk komen de epidemiologie, pathofysiologie en klinische kenmerken van LIP aan bod. In het 

laatste deel van hoofdstuk 9 staat Karposi Sarcoma (KS) centraal. Opvallend is dat KS vooral wordt 

gevonden in regio’s waar voor de HIV epidemie KS al in zijn endemische vorm voorkwam. Zo wordt 

KS vaak gevonden in Malawi, maar is het een zeldzame aandoening bij HIV geïnfecteerde kinderen 

in Zuid Afrika.(33) Het ligt in de lijn der verwachtingen dat met de introductie van ART het spectrum 

van de HIV gerelateerde longaandoeningen zal veranderen. Wel wordt verwacht dat de chronische 
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longaandoeningen een belangrijk probleem zullen blijven in de groep van HIV geïnfecteerde 

kinderen.  

 

In hoofdstuk 10 worden de resultaten beschreven van een pharmacokinetische studie naar anti-TB 

medicatie waarbij de invloed van HIV, leeftijd en voedingstoestand worden onderzocht. De 

belangrijkste bevindingen zijn de lage serum spiegels van pyrazinamide en etambutol gevonden bij 

jonge kinderen (onder het 5de jaar).  In het verleden zijn de doses voor anti-TB medicatie vastgesteld 

door de volwassen doseringen te extrapoleren naar kinderen. Er is toen al aangegeven dat de dosering 

voor kinderen mogelijk moet worden aangepast.(34,35) De WHO heeft recent haar 

behandelingsadvies voor de anti-TB medicaties aangepast.(36,37) De hogere dosering kan met name 

een betere resultaat opleveren bij kinderen die naast hun TB ook HIV geïnfecteerd zijn.(38,39) De 

vrees bestaat echter dat de hogere dosering ook gepaard zal gaan met meer toxiciteit al lijken de eerste 

ervaringen na ophoging van de dosis dit niet te bevestigen.(40)   

 

Hoofstuk 11 bevat een recent overzicht van de huidige inzichten in de epidemiologie, klinische 

presentatie, management en preventie van TB bij kinderen in de huidige HIV epidemie. Mede door 

het ontstaan van het probleem van multi-drug resistente TB (MDR en XDR TB) en co-infecties met 

HIV is er meer aandacht voor de problemen rond de diagnose van TB bij kinderen gekomen. Dit heeft 

bijgedragen aan verbeteringen op het gebied van de diagnose van TB bij kinderen en wordt verwacht 

dat dit ook zal bijdragen aan een vermindering van de TB gerelateerde morbiditeit en mortaliteit bij 

kinderen.  

 

Hoofstuk 12 heeft als doel de lezer een compacte samenvatting te geven van de HIV geassocieerde 

longziekten bij Afrikaanse kinderen en richt zich met name op een aantal praktische zaken rond de 

behandeling van deze kinderen. Het is echter belangrijk om te realiseren dat het merendeel van de 

onderzoeken zijn uitgevoerd in het pre-ART tijdperk. Er bestaat weinig twijfel dat ART’s en CPT 

profylaxe, naast een significant effect op de mortaliteit, ook het spectrum van de HIV geassocieerde 

(chronische) long aandoeningen zullen beïnvloeden. Er bestaat een reële mogelijkheid dat er zich een 

nieuwe groep van HIV ‘survivors’ zal aandienen met chronisch longlijden die op het gebied van de 

behandeling een ware uitdaging kunnen vormen voor de toekomst. Uiteraard is het primaire doel voor 

de toekomst het voorkomen van de overdracht van HIV van moeder op kind. Daarnaast is de CPT 

profylaxe ter preventie van PcP en chronische longschade belangrijk in het reduceren van de HIV 

geassocieerde morbiditeit.(41) Een vermindering van de HIV incidentie in Malawi zal een positieve 

invloed hebben op de druk op het gezondheidszorgsysteem en daarmee de kwaliteit van de zorg voor 

alle Malawiaanse kinderen.    
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