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In hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt de Afrikaanse 

aidsepidemie in het kort belicht. Een korte geschiedenis 

van de preventieve en curatieve HIV/AIDS-activiteiten in de 

geïndustrialiseerde landen en de toepassingen hiervan in 

landen met een lager inkomen wordt geschetst. De Wereld Aids 

Conferentie in Durban, voor de eerste keer georganiseerd in 

het meest getroffen werelddeel, bracht een doorbraak in de 

wereldwijde behandeling van HIV/AIDS en verschillende internationale 

initiatieven ontstonden in het kielzog van deze gebeurtenis.

Ondertussen merkte ook de bedrijfssector de effecten van de epidemie 

op hun Afrikaanse operaties. Economen waarschuwden voor de 

macro-economische effecten van HIV/AIDS, de sociale gevolgen 

werden onderzocht en de gevolgen voor gezondheid en productiviteit 

van de werknemers begon duidelijk te worden. Multinationale 

bedrijven waren begrijpelijkerwijze de eerste om te reageren en een 

aanpak voor HIV in hun bedrijf te ontwikkelen. Kleinere bedrijven 

hadden het erg moeilijk om dit voorbeeld te volgen; hun belang kan 

echter niet onderschat worden, want zij zijn bij elkaar genomen, een 

grotere werkgever in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Er werden internationale organisaties gecreëerd die als doelstelling 

hadden om bedrijven bij elkaar te brengen rond HIV initiatieven; 

ook enkele, niet-gouvernementele organisaties zoals PharmAccess 

Foundation boden de zakenwereld hun expertise aan.

In dit hoofdstuk worden enkele werkplaatsprogramma’s toegelicht. 

Deze bedrijven fungeerden als voorbeeld en inspiratie voor 

andere bedrijven.

Heineken is sinds 75 jaar actief in Afrikaanse landen en de 

operationele bedrijven (Opco’s) zijn in grote mate geïntegreerd in de 

locale maatschappij. De werknemers en hun familieleden hebben sinds 

lang recht op kwaliteitsgezondheidszorg; deze wordt vaak verleend 

door eigen bedrijfspersoneel. Toch werden jaar na jaar de effecten 

van de HIV epidemie beter voelbaar binnen het bedrijf in het bijzonder 

qua gezondheidsproblemen bij de werknemers. Na een uiteenzetting 

over de mogelijkheden in HIV/AIDS aanpak en aanmoediging door 

PharmAccess Foundation, besloot Heineken in 2001 om zowel een 

behandelingsproject op te zetten, als de preventie projecten te 

versterken. Een bijkomende ambitie van het project was om andere 

bedrijven te overtuigen om vergelijkbare acties te ondernemen.

Samenvatting
van dit 
proefschrift

Inleiding
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Steun aan artsen via
teleconferenties en 
gemeenschappelijke 
database

Hoofdstuk 2 bespreekt het “Accelerating Access 

Initiative” (AAI). Dit vernieuwende initiatief bracht 

farmaceutische firma’s en organisaties van de 

Verenigde Naties (Verenigde Naties bevolkings-organisatie−UNFPA, het 

kinderfonds van de Verenigde Naties−Unicef, de Wereldgezondheids-

organisatie−WGO, het aidsprogramma van de Verenigde Naties−

UNAIDS ) samen om de toegang tot antiretrovirale middelen (ARV) 

in arme landen te verbeteren. Het AAI was voor Heineken een erg 

belangrijk initiatief: de prijsvermindering van de gepatenteerde ARV 

maakte het mogelijk om een behandelingsprogramma in de werkplaats 

te starten. Hoewel de mogelijkheden, geboden door het AAI, de 

doorslag gaven bij Heineken om behandelingsprogramma’s te starten, 

bleven er verschillende moeilijkheden en logistieke uitdagingen. 

Vooral de bevoorrading van medicijnen was omslachtig en moeilijk te 

realiseren door de aparte Heineken Opco’s. Ieder farmaceutisch bedrijf 

had zijn eigen administratieve procedures; import van medicijnen 

door een brouwer was moeilijk; de levertijd van de medicijnen was 

onverwacht lang en vaak bleef assistentie van de nationale overheden 

uit. Vanuit de Heineken ervaring is het duidelijk dat betaalbare 

medicijnen een belangrijke reden zijn voor de privé sector om een 

behandelprogramma in overweging te nemen. Dit artikel beveelt aan 

dat die privé sector ook moet toegang hebben tot goedkopere ARV’s. 

Om de nodige steun van het AAI programma te krijgen, zou een 

samenwerking moeten ontstaan om bestellingen, aankoop en import 

van medicijnen te verbeteren. Bovendien zouden de regeringen geen 

belastingen op import van ARV’s mogen heffen.

Zeker gedurende de eerste jaren was het ontbreken van een 

specifiek opleiding voor gezondheidswerkers betreffende de 

nieuwe therapie een ernstige belemmering om antiretrovirale 

behandeling (ART) uit te voeren. Het correct gebruik van de 

medicijnen, het belang van therapietrouw en de correctie 

interpretatie van de laboratoriumuitslagen zijn allemaal kritische 

factoren bij een succesvolle behandeling. Extra training van de Heineken 

medewerkers en supervisie van hun activiteiten was aangewezen. 

Aangezien het personeel niet van het werk afwezig kon zijn voor 

langdurige trainingssessies, werd de training gecomprimeerd tot een 

driedaagse ‘crash- training’. Tijdens het uitrollen van het programma 

werd ervoor gekozen om de opgedane kennis te onderhouden en 

te verbreden via ‘learning by doing’. Als steun aan deze benadering 

werd een klinisch mentoring programme opgesteld, met gebruik van 

regelmatige teleconferenties en dit in samenwerking met PharmAccess. 

Dit hulpmiddel wordt beschreven in hoofdstuk 3. Een ervaren clinicus 

coacht als mentor de behandelende artsen tezelfdertijd op afstand. 

Het “Accelerating Access
Initiative”
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Het aanbieden van vrijwillige
counseling en testing bij 
Heineken Rwanda leidt tot 
vroegtijdige detectie van 
sero-positieve werknemers
en hun familie

Er wordt overlegd over klinische problemen uit de dagelijkse praktijk, 

die tot bijkomende vragen leiden. Door er voor te zorgen dat de 

ervaren mentor toegang heeft tot het patiëntendossier wordt er 

extra kwaliteit toegevoegd aan de communicatie en interactie tussen 

mentor en clinicus. Er werd bijgehouden welk type vragen het meest 

voorkwamen en dit hielp om velden/gebieden van ontbrekende kennis 

te identificeren. Gedurende de volgende opfriscursus werden deze 

onderwerpen dan specifiek benadrukt.

Deze ervaringen leiden tot de conclusie dat het inzetten van mentors 

de mogelijkheid verschaft om nieuwe behandelingsschema’s op een 

snellere manier te introduceren; het vermijdt ook langere afwezigheid 

door reis en training op een centraal punt voor het medisch personeel 

dat gevormd dient te worden. Door de opvolging na de initieel 

intensieve cursus krijgen de clinici praktijkervaring met specifieke 

klinische problemen, zoals bijwerkingen van ARV, diagnose en 

behandeling van gelijktijdige tuberculose infectie en het overschakelen 

van eerste- naar tweedelijns medicatie.

Het aanbieden van zorg van goede kwaliteit 

voor HIV-1-geïnfecteerde werknemers en 

hun familieleden heeft de meeste impact 

wanneer de geïnfecteerde personen zo 

vroeg mogelijk worden geïdentificeerd. 

Hoewel de rol bij HIV preventie eerder 

beperkt is, is vrijwillige counseling en testen 

(VCT) essentieel voor diagnosestelling. In hoofdstuk 4 worden de 

VCT activiteiten in de Opco in Rwanda beschreven en geanalyseerd. 

Om te verifiëren in welke mate VCT inderdaad toestaat de HIV-

geïnfecteerden onder de brouwerijwerknemers op te sporen, werd 

er een onderzoek naar sero-status gedaan bij nagenoeg de gehele 

volwassen doelgroep van de Rwandese brouwerij. Dit onderzoek 

gebeurde via uitstrijkjes van secretie uit de mond. Op deze manier 

werd een schatting gemaakt van het totaal aantal HIV-geïnfecteerden 

in de brouwerij-bevolking. Deze schatting werd vergeleken met het 

aantal HIV-geïnfecteerden dat al was geregistreerd in de kliniek. Er 

werd vastgesteld dat de grote meerderheid van de HIV-geïnfecteerde 

werknemers al opgenomen waren in het ART programma. Veertig 

maanden na de start van het programma, was de bereidheid om te 

testen op HIV-infecties erg hoog: 73% van de werknemers en 62% van 

de partners hadden de test al gedaan. Met het aanbieden van VCT werd 

87% van de seropositieve volwassenen opgespoord. Ter aanvulling 

werd ook een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd om beter te begrijpen 

welke factoren belangrijk waren bij de beslissing om zich al dan niet 
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Lange termijn aspecten van 
deelname in vrijwillige counseling 
en testen op de Afrikaanse sites.

te laten testen. Als ontmoedigende factor werd door de werknemers 

het vaakst het mogelijke of feitelijke gebrek aan confidentialiteit en de 

schrik voor ontslag genoemd. De managers noemden een angst voor 

verlies van status of van hun werkpositie als hun HIV status bekend 

werd. Het aanvaarden van de mogelijkheid tot vrijwillig testen nam 

toe dankzij het organiseren van een getuigenis door een HIV-positieve 

spreker, dankzij de inspanningen en presentaties van de bedrijfsarts 

en door het beschikbaar zijn van behandeling. Een andere vaststelling 

van het onderzoek was dat zieke mensen, d.w.z. mensen met ziekte 

symptomen, eerder het initiatief zullen nemen om getest te worden. 

Dit vertaalde zich in het feit dat relatief meer HIV-positieve personen 

met lagere CD4 lymfocyt aantallen – dus met lagere immuniteit en 

meer ziekteverschijnselen- zich lieten testen zodra het programma 

beschikbaar was, in vergelijking met HIV-positieve personen met 

hogere CD4 aantallen.

In hoofdstuk 5 wordt de deelname 

in VCT van de werknemers en 

echtgenotes over alle Afrikaanse 

Opco’s geanalyseerd. Deze analyse 

toont aan dat speciale mobilisatieactiviteiten en inspanningen van 

de hogere kaders een positief effect hebben op deelname. Onderzoek 

bij andere werkplaatsprogramma’s bevestigt dit. Het deelnemen aan 

HIV-testen verschilde naargelang de werkstatus (betere deelname 

door werknemers dan door hun partners) veeleer dan naargelang het 

geslacht. In beide categorieën (werknemers en hun partners) laten 

vrouwen zich vaker testen dan mannen. De hoogste frequentie van 

het testen werd genoteerd na het eerste jaar van het programma; 

waarschijnlijk weerspiegelt dit de groei in het vertrouwen in de gedane 

beloftes over confidentialiteit en niet-discriminatie. 

Indien de routine deelname aan VCT onbevredigend is, dan kan 

dit worden verbeterd door het testen voor HIV te integreren en 

te laten samenvallen met andere gezondheidszorginterventies 

zoals vaccinatiecampagnes, jaarlijks medisch onderzoek, 

gezondheidsvoorlichting en –opvoedings-campagnes. Zonder deze 

systematische integratie kan het aantal mensen dat komt om te testen 

dalen tot erg lage niveaus. Ook in de bredere analyse van alle Opco’s 

worden de resultaten uit Rwanda bevestigd: gedurende de eerste 

fases van het programma komt een hoger aantal HIV-geïnfecteerden 

in vergelijking met degenen die later in het programma laten testen. 

Het gemiddelde aantal CD4 lymfocyten is eveneens lager bij de 

vroeger gedetecteerde HIV-geïnfecteerden dan bij diegenen die later 

worden getest. Mensen die worden getest in de beginfase van het 
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Mortaliteit en morbiditeit
van HIV-1 geïnfecteerden

programme zijn in het algemeen in een verder gevorderd stadium van 

de ziekte (stadia volgens de criteria van de Centers for Disease Control 

and Prevention). Dit gegeven kan belangrijk zijn voor programma 

planners die de dynamiek van een behandelingsprogramma moeten 

voorspellen. Het aandeel seropositieven getest via VCT tijdens de 

beginperiode zal hoger zijn dan de verwachte prevalentie gebaseerd 

op de HIV prevalentie in de doelpopulatie.

Toen de Raad van Bestuur van Heineken besloot 

om HIV behandeling aan het pakket van medische 

voordelen toe te voegen werd er expliciet 

gestipuleerd dat het programma kwalitatief hoogstaand moest zijn. De 

beste indicator voor de kwaliteit van een HIV behandelingsprogramma 

is het lange termijn overleven van de patiënten. Dit is geanalyseerd in 

hoofdstuk 6. De resultaten van het Heineken werkplaats programma 

(HWPP) zijn gunstig in vergelijking met andere resultaten uit Afrika 

ten zuiden van de Sahara. Het sterftecijfer voor patiënten onder 

ARV behandeling was 3,7 per 100 persoonjaren, met een hogere 

sterfte gedurende de eerste 16 weken van de behandeling (14 per 

100 persoonjaren). Wat overleving betreft zijn, vier jaar na diagnose, 

89% van de patiënten nog steeds in leven en onder behandeling. Deze 

overlevingscijfers zijn vergelijkbaar met, tot beter dan, cohorten in 

andere landen met een laag inkomen, en beantwoorden dus aan 

de kwaliteitsvereisten van de Raad van Bestuur van Heineken. Een 

cohort in Botswana rapporteerde vergelijkbare resultaten voor de 

mortaliteit maar een veel hoger loss-to-follow-up (LFU) cijfer; deze LFU 

gebeurde voornamelijk vóórdat mensen op medicatie werden gezet 

(33/431). Ook in andere cohorten werd dit probleem geobserveerd. 

Eenmaal onder behandeling werd de LFU in het Heineken programme 

erg laag (7/249) vergeleken met lange termijn retentie in andere 

Afrikaanse ARV programma’s. Een in-house werkplaats programma 

biedt mogelijkheden voor intensieve follow-up en voor het opsporen 

van mensen die hun afspraak missen; de arts-patiënt communicatie 

biedt bovendien een bijkomend inter-collegiaal aspect dat kan 

worden gebruikt om behandelingsfalen door slechte therapietrouw 

te verminderen. Het belang van een kwalitatieve communicatie en de 

laagdrempeligheid van de gezondheidsdiensten werd ook op andere 

plekken als belangrijk ondervonden.

AIDS gerelateerde ziektes zijn een indicator voor de 

gezondheidstoestand van de patiënt. Na het starten van HAART 

in het werkplaats programma, was de incidentie van “AIDS–

defining illnesses” laag (1,9 per 100 persoonsjaren). Van de negen 

gerapporteerde gevallen werden vijf veroorzaakt door tuberculose. 
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Weerleggen van redenen
die ingeroepen worden 
tegen het opzetten van 
behandelingsprogrammas 
voor HIV-geïnfecteerden in 
en door bedrijven.

Andere studies in landen met laag inkomen vermelden een gelijkaardig 

belang van tuberculose als opportunistische infectie.

Voor een programma in de arbeidsomgeving zijn het overleven van 

de werknemers en behoud of verbetering van hun gezondheidsstatus 

de belangrijkste economische stimulantia. Als conclusie van dit 

hoofdstuk kan zeker worden gesteld dat het HWPP leidt tot een 

vermindering van de mortaliteit en van de morbiditeit bij HIV-

geïnfecteerde werknemers (en bij uitbreiding onder het totale 

personeel). Vanuit zakelijk oogpunt zal deze vermindering leiden tot 

het voortzetten van een productief leven.

In hoofdstuk 7 bespreken we de redenen die vaak 

door internationale bedrijven worden gebruikt om 

de start van een HIV behandelingsprogramma uit 

te stellen. Ook in 2010 behoudt de argumentatie 

voor HAART programma’s zijn waarde. Het 

HWPP bewijst dat het mogelijk is om oplossingen 

te vinden voor behandelingsprotocollen die als 

gecompliceerd worden gezien. De kosten van antiretrovirale middelen 

zijn betaalbaar voor een bedrijf. Afrikanen hebben gelijkaardige 

therapietrouw als patiënten op andere continenten en een goed 

werkplaatsprogramma kan voldoende aandacht en steun geven aan 

therapietrouw. Veel ondernemingen zijn al langere tijd in Afrika 

actief, zodat de duurzaamheid van een werkplaatsprogramma geen 

groot probleem is. Tot op heden is er binnen het (goed uitgevoerde) 

Heineken programma geen probleem met resistentie tegen de 

medicijnen. Bovendien kunnen de voordelen die privé bedrijven 

aan hun werknemers toekennen, andere actoren en ook regeringen 

aanmoedigen of onder druk zetten om deze voordelen niet langer 

te ontzeggen aan hun eigen werknemers. Volksgezondheid is 

een verantwoordelijkheid van allen: werkgevers delen in de 

verantwoordelijkheid voor alle ziekten die de gezondheid van hun 

werkkrachten aantasten. Zij mogen een effectieve behandeling niet 

ontzeggen omwille van redenen van morele aard of afkeuring, omdat 

bijvoorbeeld een ziekte seksueel wordt overgedragen. Tenslotte dient 

gezegd dat het HWPP er voor heeft gezorgd dat ook de preventie 

activiteiten werden versterkt, op die manier wordt aangetoond dat 

deze beide activiteiten niet in competitie hoeven te zijn, integendeel.

Er bestaat geen enkel excuus voor een groot bedrijf om de ARV’s 

geen deel te laten uitmaken van de gezondheidsvoordelen van hun 

werkgevers en hun echtgenotes. De conclusies van dit “standpunt” 

onderstrepen dat de behandeling van HIV met ART deel moet 
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Algemene discussie

uitmaken van het pakket medische zorg dat werknemers kunnen 

genieten.

De inhoud van een degelijk en pertinent programma 

in de werkplaats is nu voldoende duidelijk, maar veel 

bedrijven hebben blijkbaar moeite met de uitdagingen verbonden 

met het uitbreiden van het basispakket met behandeling voor HIV–

geïnfecteerden. 

De kwaliteit van de uitvoering van het HWPP kan bevestigd 

worden. Toch zijn er steeds verbeteringen mogelijk. Onderzoek van 

operationele data kan en moet operationele gevolgen hebben: deze 

data worden verder verzameld en zullen gedurende de komende jaren 

worden geanalyseerd. 

In de werkomgeving blijft het doel: geen nieuwe HIV-infecties. 

Alle effectieve maatregelen om transmissie tegen te gaan 

moeten aangewend worden. Behandeling van de partner in 

een sero-discordant koppel beschermt de niet-geïnfecteerde 

partner, transmissie van moeder naar kind kan ook tot nul 

worden teruggebracht. ART zal ook de incidentie van tuberculose 

terugdringen. Tezelfdertijd is het duidelijk dat door ART een 

vermindering van de sterftecijfers over een lange periode kan 

worden bewerkstelligd.

Als een groot bedrijf samenwerkt met zijn toeleveringsbedrijven 

of met andere firma’s die de producten afnemen kan de impact van 

een bedrijfsprogramma verhoogd en uitgebreid worden; dit kan 

belangrijke bijkomende voordelen brengen in termen van preventie 

of behandeling.

De Raad van Bestuur van Heineken vroeg de medische afdeling en zijn 

partners om andere bedrijven te overtuigen om hetzelfde beleid te 

voeren. Het strategische hulpmiddel van een SWOT–analyse (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats) kan hierbij behulpzaam zijn 

om alles duidelijk uiteen te zetten voor andere bedrijven. 

Een voorbeeld hiervan wordt uiteengezet in het laatste hoofdstuk, 

hoofdstuk 8.

Het gevecht tegen HIV/AIDS is nog lang niet gewonnen. Er ontstaat 

gevaar voor nalatigheid, de successen van de voorbije jaren 

verdoezelen het feit dat het aantal mensen dat behandeling nodig heeft 

nog steeds groeit. Voortdurend succes is alleen mogelijk als een brede 
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coalitie van donorlanden, ontvangende landen, niet–gouvernementele 

organisaties, de publieke en de private sector en de activisten verder 

blijft bestaan en samenwerken. Elk heeft zijn rol te spelen, en niemand 

kan succesvol zijn zonder de steun van de anderen.


