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corridor’: Vanuit de zeehaven van Beira verbinden een spoorlijn, een (olie) pijplijn 

en een snelweg Beira met Zimbabwe en Zambia.  

 

Het Centraal Ziekenhuis van Beira 

Het ziekenhuis van Beira, het HCB, is een overheidsinstelling en het op één na 

grootste ziekenhuis van het land, en het fungeert als een provinciaal 

verwijscentrum. De Katholieke Universiteit van Mozambique (UCM), een 

uitvloeisel van de vredesonderhandelingen in 1992 in Rome, opende zijn 

Faculteit Gezondheidswetenschappen in 2000, en sinds 2006 doen medische en 

verpleegkunde studenten hun klinische stages in het HCB via een unieke 

samenwerking met de overheid. Het Academisch Medisch Centrum (AMC) steunt 

UCM sinds 2006 op het gebied van klinisch onderwijs in infectieziekten door het 

langdurig uitzenden van internisten-infectiologen. Daarnaast is het AMC 

betrokken geweest bij de oprichting van UCM’s Onderzoekscentrum voor 

Infectieziekten, het CIDI, wat vervolgens een belangrijke rol heeft gespeeld bij de 

uitvoering van een aantal van de in dit proefschrift opgenomen studies.    

 

Patiënten 

De samenstelling van de patiëntenpopulatie op de afdeling interne geneeskunde 

van het HCB wordt in belangrijke mate bepaald door de gevolgen van de HIV 

epidemie. Het percentage HIV geïnfecteerde patiënten kan op een afdeling als 

deze wel 75% zijn. De patiënten zijn over het algemeen jong, mager en 

bedlegerig.  Ze komen vaak van ver, en velen spreken nauwelijks Portugees. Bij 

ongeveer de helft van de mensen met een HIV infectie bestaat er een verdenking 

op TB, en uit onderzoek uit andere Afrikaanse landen is gebleken dat 

bloedvergiftiging of ‘sepsis’ veel voorkomt bij opgenomen HIV patiënten. Het is 

onder deze omstandigheden dus begrijpelijk dat TB diagnostisch onderzoek vaak 

moet worden aangevraagd, en dat veel mensen met een ernstige infectie of 

sepsis, zonder dat hun diagnose wordt bevestigd door middel van een 

kweekuitslag, met antibiotica worden behandeld.  
 
Ziekteverwekkers die in dit proefschrift  aan bod komen 

Humane Immunodeficiëntie Virus (HIV) 

Geïnfecteerd zijn met HIV zet alles op zijn kop. Het virus is op miraculeuze wijze 

in staat om sleutelcellen van ons afweersysteem, de zogenaamde CD4 cellen, aan 

te vallen. HIV overprikkelt dit systeem waardoor het uitgeput raakt, hetgeen een 

verwoestend effect heeft op het aantal CD4 cellen en op het functioneren ervan. 

Patiënten kunnen dan gemakkelijk ziek worden door besmetting met 

ziekteverwekkers die normaal gesproken geen probleem hoeven te veroorzaken. 

Het belangrijkste voorbeeld van zo’n ‘opportunistische ziekte’ is tuberculose. 

	  

Nederlandse samenvatting 
Sub-Sahara Afrika en gezondheid 

In Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara (sub-Sahara Afrika: SSA) zien 

overheden zich geplaatst voor enorme uitdagingen in de gezondheidszorg. Er 

zijn veel mensen ziek en ongeveer de helft van de totale ziektelast wordt 

veroorzaakt door infectieziekten. Daarnaast heeft HIV, het ‘humaan 

immunodeficiëntie virus’, er gedurende de laatste 20-30 jaar ervoor gezorgd dat 

tuberculose één van de belangrijkste doodsoorzaken is geworden, en gebleven. 

Tegelijkertijd leeft een groot deel van de mensen beneden de zogenaamde 

armoede grens en veel mensen zijn door beperkte hygiënische maatregelen 

chronisch geïnfecteerd met wormen. Naast infectieziekten, komen ook niet 

overdraagbare aandoeningen zoals hoge bloeddruk en suikerziekte veel voor. 

Helaas wordt medische hulp voor deze aandoeningen vaak laat ingeroepen, en 

wanneer patiënten in het ziekenhuis belanden zijn ze dan ook meestal ernstig ziek 

en verzwakt. In het ziekenhuis is er dan vervolgens vaak een tekort aan 

ziekenhuispersoneel. Van alle SSA landen is een meerderheid niet in staat om het 

streefniveau voor ‘gezondheidzorg medewerker dichtheid’ van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te bereiken. De WHO veronderstelt dat 

het voor landen onmogelijk is om bepaalde gezondheidsdoelen te bereiken 

wanneer die dichtheid lager is dan dit drempelniveau. 

 

Mozambique, Beira en het Centraal Ziekenhuis van Beira 

Mozambique en Beira 

Mozambique is een land in SSA met 28 miljoen inwoners en is het is gelegen aan 

de zuidoost kust van Afrika aan de Indische Oceaan, ten noorden van Zuid-Afrika. 

Het is een land met grote diversiteit in ras en religie en het heeft in de loop van 

haar geschiedenis invloeden uit Azië, Arabische en Europese landen ondergaan. 

Mozambique is een voormalige Portugese kolonie en werd onafhankelijk in 1975 

na een tien jaar durende onafhankelijkheidsstrijd. Het kwam vervolgens direct 

terecht in een bloedige burgeroorlog die eindigde in 1992, toen het 

Vredesakkoord van Rome werd getekend door de strijdende partijen FRELIMO 

en RENAMO. Sindsdien heeft Mozambique een politiek meerpartijenstelsel en is 

de economie gegroeid, ondanks armoede en klimaat gerelateerde problemen. 

De levensverwachting was 55 jaar in 2014 en het land heeft een laag 

ontwikkelingsniveau, iets wat weerspiegeld wordt in de lage ontwikkelingsindex 

van de Verenigde Naties, de zogenaamde human development index. De 

gezondheidsmedewerker dichtheid zit ver onder het eerder genoemde 

drempelniveau van de WHO. Beira is de op één na grootste stad van het land en 

ligt zo’n 1200 kilometer ten noorden van de hoofdstad Maputo, aan de Indische 

Oceaan. Beira is ook het startpunt van een belangrijke handelszone, ‘ de Beira 
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omdat dit ongevoeligheid van HIV voor verschillende middelen die onderdeel 

uitmaken van de combinatietherapie in de hand werkt.  

 

Tuberculose en infecties met pneumokokken 

Het is maar een kleine stap van HIV naar tuberculose. Tuberculose heeft een 

mokerslag uitgedeeld in SSA nadat HIV zijn intrede deed en de afweer van velen 

ernstig verzwakte. In 2015 werden er in Afrika 281 gevallen van tuberculose per 

100.000 mensen vastgesteld, en dat is meer dan twee keer zoveel als het 

mondiale gemiddelde. Ruim de helft van deze gevallen werd vastgesteld in 

mensen met een HIV infectie. Dit laatste is belangrijk omdat tuberculose in het 

kader van een HIV infectie zich vaker op ‘niet klassieke wijze’ openbaart en 

daardoor moeilijker als  zodanig is te herkennen. Nogal wat mensen, onder wie 

helaas ook lokale dokters en verpleegkundigen, denken vrijwel alleen aan 

tuberculose als patiënten zich melden met ‘klassieke’ klachten zoals langdurig 

hoesten. Zo kan het gebeuren dat ernstig zieke mensen met een HIV infectie 

komen te overlijden omdat de mogelijkheid dat iemand tuberculose heeft niet op 

tijd wordt overwogen. Het vaststellen van tuberculose wordt nog verder nog 

bemoeilijkt door de beperkte gevoeligheid van de belangrijkste test methodes, 

zoals het aantonen van de aanwezigheid van de tuberkel bacil in opgehoest slijm 

onder de microscoop. Inmiddels zijn er wel testmethodes bijgekomen die de 

aanwezigheid in opgehoest slijm en in urine veel beter kunnen aantonen, maar 

voor al deze methodes geldt dat dokters en verpleegkundigen om te beginnen 

aan tuberculose moeten denken en vervolgens patiëntmateriaal zoals opgehoest 

slijm moeten zien te verzamelen, iets wat met weinig personele middelen en veel 

patiënten geen eenvoudige klus is. 

 
Pneumokokken zijn de meest voorkomende bacteriële verwekkers van 

longontsteking en bloedvergiftiging, en het risico om ziek te worden is bij 

mensen met een onbehandelde HIV infectie 150-300 keer groter dan bij mensen 

zonder HIV infectie. De sterfte door pneumokokkenziekte in deze groep mensen 

met verlaagde immunologische afweer is hoog. Met de juiste antibiotica kan een 

infectie met pneumokokken in principe goed worden behandeld, maar daarvoor 

is het wel nodig dat dat op tijd gebeurt en dat de juiste antibiotica worden 

gebruikt, in de juiste dosering. Adequate behandeling wordt de laatste tijd 

lastiger door toenemende ongevoeligheid (resistentie) van pneumokokken voor 

sommige antibiotica. Dit is verontrustend omdat een beproefd antibioticum als 

penicilline zo onwerkzaam kan worden, waardoor SSA de mogelijkheid kan 

verliezen om een veel voorkomende ziekte met een goed en goedkoop middel 

te behandelen. Helaas zijn er bijna geen regionale gegevens over de 

	  

Inmiddels is ook bekend dat hoe langer je besmet bent met HIV, hoe dieper de 

wond is die geslagen wordt in het immuunsysteem, en hoe groter het 

immunologische ‘litteken’. Met medicijnen gericht tegen HIV, zogenaamde 

antiretrovirale middelen, kan die wond wel genezen, maar het litteken blijft. Dit 

betekent dat de afweer van mensen met een HIV infectie die adequaat worden 

behandeld bijna helemaal normaliseert, maar dat de werking toch niet helemaal 

terugkeert naar het niveau van vóór de besmetting met HIV. 

 

In landen in SSA is een HIV epidemie vaak groot, en dat heeft onder andere te 

maken met het feit dat velen niet weten dat ze risico lopen om een infectie op te 

lopen of niet goed weten hoe zich adequaat te beschermen tegen besmetting. 

Hoewel slechts 10% van de wereldbevolking in SSA woont, herbergt dit deel van 

de wereld twee derde van het totale aantal mensen met een HIV infectie, en dit 

komt neer op ongeveer 19 miljoen mensen. Hoewel het aantal nieuwe infecties 

per jaar daalt, verwierven in 2015 toch nog 960 duizend mensen een HIV infectie, 

en dit is de bijna de helft van het wereldwijde aantal nieuwe infecties. In dat 

zelfde jaar overleden ongeveer een half miljoen mensen aan de gevolgen van de 

ziekte. HIV infectie komt in SSA het vaakst voor bij seksueel actieve mensen en 

het betreft vooral jonge volwassenen in de leeftijdsgroep van 25-45 jaar.   

 

Gelukkig is er ook enorme vooruitgang geboekt op het gebied van behandeling. 

Ook in SSA lijkt de behandeling van HIV met een combinatie van middelen goed 

te werken, hoewel de sterfte onder mensen die in een laat stadium van de ziekte 

beginnen met de behandeling erg hoog is. Ongeveer de helft van het aantal 

mensen met een HIV infectie krijgt nu deze combinatie therapie, en het idee is 

dat dit niet alleen een verbetering oplevert voor de gezondheid van de patiënt, 

maar indirect ook voor de gehele bevolking, omdat mensen met een adequaat 

behandelde HIV infectie, waarbij de vermenigvuldiging van het virus onderdrukt 

wordt, niet meer besmettelijk zijn. 

 

Ondanks dit behandelsucces zijn er ook zaken die zorgen baren. Groepen 

mensen, zoals diegenen die wonen in afgelegen gebieden en mannen die seks 

hebben met mannen, komen minder makkelijk in het vizier van de 

gezondheidszorg. Ook rust er nog steeds een stigma op het hebben van een HIV 

infectie, en dit belemmert vooral het volhouden van de behandeling op de 

langere termijn. Ook het gebrek aan goede verpleegkundigen en dokters maakt 

het extra moeilijk om mensen met aandacht te begeleiden in dit levenslange 

behandeltraject. Er zijn aanwijzingen dat in SSA het aantal mensen die behandeld 

worden met onvolledige onderdrukking van HIV toeneemt. Dit is verontrustend 
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ernstig zieke mensen een hoog risico lopen op inadequate behandeling van veel 

voorkomende infectieziekten.  

 

Uitgevoerde studies, resultaten en conclusies 

Hoofdstuk 2 In dit patiënten status onderzoek, doorzochten we medische 

dossiers van opgenomen patiënten met een verdenking op tuberculose, op zoek 

naar informatie over het doorlopen diagnostisch traject en over het al of niet 

starten met een behandeling voor deze ziekte. We wilden tegelijkertijd uitzoeken 

in hoeverre het diagnostisch traject in het HCB voldeed aan de aanbevelingen 

zoals die gedaan worden door de WHO voor laag-inkomenslanden met grote HIV 

en TB epidemieën. De resultaten lieten zien dat elementaire  diagnostische 

stappen, zoals het verzamelen van opgehoest slijm voor (microscopisch) 

onderzoek erg vaak niet worden gezet wanneer dat wel zou moeten, en dat het 

resultaat van dergelijk onderzoek in veel gevallen de aanvragende dokter nooit 

bereikt. Van de uitslagen die de dokter wel bereiken, is het grootste deel niet 

richtinggevend. Dit alles resulteert in een onlogische beslisketen rondom het 

vaststellen van tuberculose, met als gevolg dat erg weinig patiënten met een 

verdenking op tuberculose ook daadwerkelijk worden behandeld. We 

constateerden ook dat ongeveer een derde deel van de opgenomen patiënten 

die mogelijk tuberculose hadden kwamen te overlijden tijdens opname in het 

ziekenhuis. Onze gegevens zijn niet de enige die laten zien dat het diagnostische 

traject voor tuberculose ernstige tekortkomingen heeft, want ook in buurland 

Malawi vond men in een verwijzingscentrum vergelijkbare zwakheden. Het lijkt er 

dus op dat het volgen van een richtlijn die speciaal gemaakt is voor deze regio 

grote problemen oplevert, dat deze problemen zich dus niet alleen niet beperken 

tot één ziekenhuis, maar ook niet tot één land.  

 

Hoofdstuk 3 Dit hoofdstuk beschrijft onze poging om lokale gegevens over de 

gevoeligheid van pneumokokken voor antibiotica te genereren. Gedurende een 

aantal maanden onderzochten we opgehoest slijm van patiënten met 

longontsteking op de aanwezigheid van pneumokokken, en werden eventueel 

aangetroffen pneumokokkenstammen gekweekt zodat de gevoeligheid voor 

veelgebruikte antibiotica kon worden gemeten. Wij hadden uiteindelijk de 

beschikking over 16 pneumokokkenstammen, waarvan bijna de helft ongevoelig 

bleek te zijn voor co-trimoxazol op basis van een screeningstest. Bij 15 stammen 

konden we meten hoe hoog de  ‘minimale remmende concentratie’ (MIC) van 

penicilline moest zijn om de groei van die specifieke pneumokokken stammen te 

remmen. Van die 15 stammen hadden er drie een MIC van 0,75 mg/dL, en het is 

belangrijk om te weten dat een pneumokok met een dergelijke MIC 

onvoldoende gevoelig kan zijn voor een standaarddosering penicilline. 

	  

gevoeligheid van bacteriën voor antibiotica, wat het maken van verstandige 

behandelkeuzes bemoeilijkt. 

 

Ernstig ziek zi jn en de farmacokinetiek van antibiotica 

Ernstig ziek zijn kan veranderingen van de lichamelijke functies teweeg brengen 

die de verwerking van geneesmiddelen door het lichaam beïnvloeden. Uit studies 

met intensive care patiënten met een ernstige vorm van sepsis is gebleken dat 

die veranderingen het moeilijker maken om de bloedspiegel van het werkzame 

deel van antibiotica, -‘de vrije fractie’, het deel wat in bloed niet gebonden is aan 

het eiwit albumine-, te voorspellen. Bovendien is aangetoond dat zulke 

veranderingen een bloedspiegel-verlagend effect kunnen hebben. Een te lage 

bloedspiegel kan de behandeling van patiënten in gevaar brengen en aanleiding 

geven tot de ontwikkeling van ongevoeligheid van bacteriële ziekteverwekkers 

voor antibiotica. Zoals eerder gezegd komt sepsis in de ziekenhuisomgeving in 

SSA vrij veel voor, en zijn mensen ook vóór dat ze worden opgenomen vaak al 

langdurig ziek. Hoewel er dus op voorhand een vrij grote kans lijkt te bestaan op 

verstoring en verlaging van de bloedspiegels van antibiotica bij deze groep 

patiënten, is hierover zeer weinig bekend. 

 

Doelstel l ingen van dit proefschrift  

De ervaringen die we opdeden gedurende onze aanwezigheid op de 

ziekenhuisvloer van het HCB waren de inspiratie voor de totstandkoming van dit 

proefschrift. Het HCB is natuurlijk slechts een van de vele ziekenhuizen is in SSA, 

en Mozambique verschilt ook op veel punten wezenlijk van andere SSA landen. 

Toch veronderstellen we op grond van onze eigen ervaring op andere plaatsen in 

Afrika, en op grond van beperkt aanwezige wetenschappelijke gegevens op dit 

gebied, dat het spectrum van problemen in de diagnostiek en behandeling van 

veel voorkomende infectieziekten grote overeenkomsten heeft met de 

problemen van andere laag-inkomenslanden in SSA met omvangrijke HIV en TB 

epidemieën en een zwakke gezondheidszorg.  

 

De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift is om te beschrijven hoe de 

diagnostiek en behandeling van een aantal veel voorkomende infectieziekten in 

een groot Mozambikaans ziekenhuis de gezondheid van ernstig zieke mensen, 

veelal dus met een HIV infectie, beïnvloedt. Een tweede doelstelling is om 

informatie te vergaren die zou kunnen worden gebruikt om, waar nodig, 

verandering te bewerkstelligen. Onze hypothese was dat een combinatie van 

factoren die gerelateerd zijn aan een zwak gezondheidssysteem en de enorme 

toestroom van ernstig ziek patiënten, omstandigheden creëert waaronder die 
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maal daagse dosering van 2 gram wordt toegediend. Daarnaast bleek dat de 

meest gegeven dosering in Beira (twee maal daags 1 gram) waarschijnlijk ook 

vaak ontoereikend is, en dan vooral wanneer patiënten een normale nierfunctie 

hebben en/of wanneer de ziekteverwekker minder gevoelig is voor ceftriaxon. 

We hebben in dit onderzoek overigens wel strenge behandeldoelen gehanteerd, 

namelijk doelen waarbij de concentratie van ceftriaxon gedurende de 

behandeling nooit onder de minimale remmende concentratie (MIC) van de 

ziekteverwekker mocht zakken. Een dergelijke strenge keuze heeft natuurlijk 

negatieve consequenties voor de kans om je behandeldoel te bereiken, maar het 

lijkt er steeds meer op dat het gebruik van deze strenge doelen van groot belang 

is voor de behandeling van ernstig zieke mensen zelf en voor het tegengaan van 

de ontwikkeling van ongevoeligheid van ziekteverwekkers. In een situatie waarin 

over de gevoeligheid van ziekteverwekkers weinig bekend is, zouden wij op 

grond van deze bevindingen het gebruik van een één maal daags dosering van 

ceftriaxon bij ernstig zieke mensen met een behandelindicatie afraden.  

 

Hoofdstuk 6 Dit hoofdstuk gaat over het tweede deel van de farmacokinetiek 

studie en beschrijft het onderzoek naar benzylpenicilline. In tegenstelling tot 

ceftriaxon is dit antibioticum een smalspectrum β-lactam, en het wordt in de SSA 

setting vooral gebruikt voor de behandeling van mensen met een veronderstelde 

pneumokokken infectie. Dit keer maten we bloedspiegels van 112 ernstig zieke 

mensen in het HCB. Ook hier maakten we een ‘concentratie-tijd’ model en 

simuleerden we verschillende behandel scenario’s. Net als bij ceftriaxon was de 

variabiliteit groot en de nierfunctie in belangrijke mate bepalend voor het 

concentratie beloop van penicilline in de tijd. Uit de simulaties bleek ook hier dat 

patiënten zoals in onze studiepopulatie een hoog risico lopen op een lage 

blootstelling aan het middel. Net als bij ceftriaxon leek ook hier het risico het 

grootst te zijn wanneer de nierfunctie normaal was en als er sprake was van een 

infectie met een minder gevoelige verwekker, in dit geval dus een pneumokok. 

We wisten uit onze pneumokokken gevoeligheidsstudie (hoofdstuk 4) dat 

infecties met zulke minder gevoelige pneumokokken inderdaad geregeld 

voorkomen, en onze simulaties lieten zien dat in een dergelijke situatie de kans 

groot is dat strenge en minder strenge behandeldoelen met de veel gebruikte 

dosering van vier maal daags 3 miljoen internationale eenheden niet worden 

gehaald. Onze conclusie was dat er nagedacht moet worden over hoe verstandig 

het is om een smalspectrum antibioticum als penicilline in te zetten in een 

ziekenhuisomgeving met vrijwel alleen maar ernstig zieke mensen, terwijl je niet 

zeker weet of de patiënt daadwerkelijk een pneumokokken infectie heeft, en 

terwijl je geen up-to-date gegevens hebt over de spreiding in gevoeligheid van 

de verschillende pneumokokken stammen die daar lokaal de infecties 

Hoofdstuk 4 Ter voorbereiding op onze farmacokinetiek studies voerden we 

een kritische evaluatie uit van de bestaande medische literatuur op het gebied 

van farmacokinetiek van antibiotica bij SSA patiënten. We veronderstelden dat 

ernstig zieke SSA patiënten populaties, zoals die op de interne geneeskunde 

afdeling van het HCB, net zoals intensive care patiënten, risico zouden lopen op 

belangrijke veranderingen in de farmacokinetiek van antibiotica, die op hun beurt 

zouden kunnen leiden tot een (te) lage blootstelling. We konden maar 12 studies 

vinden die over dit afgebakende onderwerp informatie verstrekten, en de 

kwaliteit van de gevonden studies liet nogal eens te wensen over. Er waren met 

name weinig studies te vinden over de groep van antibiotica die het meest 

gevoelig is voor schommelingen in de farmacokinetiek veroorzaakt door ernstige 

ziekte, namelijk de zogenaamde β (beta)-lactam antibiotica. Verder was het 

opvallend dat de helft van de studies farmacokinetiek bij intensive care patiënten 

in Zuid-Afrika had onderzocht. Omdat Zuid-Afrika’s gezondheidszorg, inclusief de 

zorg op intensive care afdelingen, gemiddeld beter is ontwikkeld dat in veel 

andere SSA landen, veronderstellen wij dat de farmacokinetiek van antibiotica in 

deze populatie niet representatief is voor die van ernstig zieke patiënten in 

andere SSA landen die op een gewone verpleegafdeling opgenomen zijn.  

 

Hoofdstuk 5 Hier beschrijven we het eerste deel van onze studie over 

farmacokinetiek van veel gebruikte antibiotica in een ernstig zieke volwassenen 

populatie in het HCB. In dit hoofdstuk gaat het om ceftriaxon, een 

breedspectrum β-lactam antibioticum dat vaak wordt ingezet voor de 

intraveneuze (toediening via een ader) behandeling van ernstige infecties, 

bijvoorbeeld veroorzaakt door zogenaamde ‘non-typhoidale Salmonellae’. Het 

middel kan ook is ook werkzaam tegen pneumokokken. In deze studie maten we 

ceftriaxon bloedspiegels van 88 patiënten, die we gebruikten om een model te 

bouwen dat de farmacokinetiek van onze studiepopulatie en de factoren die de 

farmacokinetiek beïnvloeden zo goed mogelijk zou beschrijven. Met dit model 

waren we in staat om een aantal doserings- en patiënteigenschap scenario’s te 

simuleren, die vervolgens konden laten zien hoe groot de kans was dat we in een 

bepaald scenario het door ons gestelde behandeldoel zouden halen.  

 

Net als andere onderzoekers, constateerden we dat de variabiliteit in 

farmacokinetiek tussen patiënten in de populatie groot was, en dat de nierfunctie 

van een patiënt hiervoor vooral verantwoordelijk was, waarbij mensen met een 

goede nierfunctie over het algemeen lagere bloedspiegels leken te hebben dan 

mensen met een nierfunctiestoornis. Verder zagen we dat ernstig zieke patiënten, 

zoals in onze studiepopulatie, een aanzienlijk risico lijken te lopen op een lage 

blootstelling aan ceftriaxon wanneer dit middel in de in Europa gebruikelijke één 
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Beira hierin niet alleen staan. Ook andere laag-inkomenslanden in SSA die net als 

Mozambique gebukt gaan onder de effecten van samenkomende HIV en 

tuberculose epidemieën terwijl de gezondheidszorg zwak is, hebben moeite om 

adequate zorg te leveren. Problemen op dit niveau kunnen dus consequenties 

hebben voor grote groepen patiënten. Om deze reden lijkt het ons belangrijk om 

met zoveel mogelijk gegevens van de (ziekenhuis)vloer te kijken naar wat er nu 

precies niet goed gaat en waarom. We hebben naar aanleiding van de 

uitkomsten van onze eigen studies een aantal suggesties. 

 

Het diagnostisch traject van tuberculose 

Wij constateerden dat het bestaan van een richtlijn voor het diagnostisch traject 

van tuberculose geen garantie is voor correcte uitvoer daarvan, zelfs niet als die 

richtlijn speciaal gemaakt is voor de regio SSA. We denken dat het belangrijk is 

om nog beter te kijken naar de oorzaken hiervan, maar tegelijkertijd lijkt het 

verstandig om heel kritisch te kijken naar de haalbaarheid van de aanbevelingen 

in die richtlijn. Het is ons opgevallen dat er nogal een groot beroep wordt 

gedaan op het klinisch onderscheidend vermogen van individuele dokters. 

Daarnaast lijkt er sterk geredeneerd te worden vanuit de patiënt als individu. In 

een omgeving waarin  de opleiding van gezondheidswerkers niet optimaal is, er 

te weinig dokters en verpleegkundigen zijn, maar er wel heel veel ernstig zieke 

jonge mensen zijn, heeft een dergelijke voorgestelde werkwijze misschien al wel 

op voorhand een geringe kans van slagen. Idealiter zouden aanbevelingen 

bestaan uit een verzameling simpele, ondubbelzinnige stappen die voorlopig 

nog meer rekening houden met de lokale situatie. Ondertussen is het natuurlijk 

van belang om de basisopleiding van gezondheidszorg personeel te verbeteren 

en te onderhouden. 

 
Antibiotica  

De uitkomsten van onze farmacokinetische studies laten zien dat er redenen zijn 

om aan te nemen dat ernstig zieke patiënten zoals in onze studie populaties, net 

als intensive care patiënten met sepsis, een hoog risico lopen op een lage 

blootstelling aan β-lactam antibiotica wanneer ze met een standaard dosering 

worden behandeld. Zoals we al dachten, lijkt dit voor een te maken te hebben 

met de veranderingen van lichaamsfuncties die optreden als gevolg van ernstige 

ziekte. Het lijkt noodzakelijk om in een aantal meer gerichte, vergelijkende 

studies te kijken naar farmacokinetiek en behandelsucces van veel gebruikte 

antibiotica, waarbij tegelijkertijd gebruik gemaakt zou moeten worden van 

gevoeligheidsgegevens van de ziekteverwekkers in kwestie. 

 

 

	  

veroorzaken. Meer vergelijkend patiënten onderzoek is nodig, waarbij het effect 

van verschillende doseringen op bloedspiegels, genezing en overleving wordt 

gemeten. 

 

Hoofdstuk 7 We hebben in dit hoofdstuk onderzocht hoe vaak het voorkomt 

dat patiënten met pijn en koorts die een paracetamol (tabletten) voorschrift 

hebben, een adequate, een te hoge, of een te lage paracetamol bloedspiegel 

hebben. Deze studie werd uitgevoerd bij een selectie van de deelnemers aan de 

bovengenoemde farmacokinetiek studies, zonder dat hiervoor extra bloed 

hoefde te worden afgenomen. We troffen geen alarmerend hoge, of mogelijk 

giftige spiegels aan, maar helaas had een ruime meerderheid van de 

deelnemende patiënten een (onmeetbaar) lage spiegel op alle tijdstippen 

waarop werd gemeten. Het is zeer aannemelijk dat pijnstilling in deze ernstig 

zieke patiënten populatie onvoldoende is. Omdat paracetamol via de mond 

wordt genomen terwijl ernstig zieke patiënten zoals in onze populatie vaak te ziek 

zijn om rechtop te zitten en niet altijd direct toegang hebben tot water, zal 

onregelmatige of overgeslagen inname naar alle waarschijnlijkheid mede 

bepalend zijn geweest voor onze bevindingen. Verder kan de lichaamsverwerking 

van paracetamol, net als bij antibiotica, veranderen onder invloed van ziekte en 

zijn er aanwijzingen dat een liggende houding tijdens inname de hoogte van 

bloedspiegels van geneesmiddelen die via de mond worden ingenomen 

verlaagt. Uiteraard zal er ook nader gekeken moeten worden naar de 

onvolkomenheden bij het uitdelen en toedienen van tabletten en capsules. 

 

Afsluitende conclusies 

De studies in dit proefschrift laten op verschillende manieren zien dat belangrijke 

aspecten van de diagnostiek en behandeling van veel voorkomende 

infectieziekten in een ziekenhuisomgeving in Mozambique te wensen over laten, 

en dat dat grote gevolgen kan hebben voor de manier waarop ernstig zieke 

mensen worden behandeld. De onvolkomenheden die wij aantroffen lijken te 

maken te hebben met een combinatie van factoren die gerelateerd zijn aan de 

patiëntenpopulatie zelf (veel patiënten die ernstig ziek zijn en veranderde 

lichaamsfuncties hebben), aan de bestaande beperkingen in de gezondheidszorg 

(te weinig ziekenhuispersoneel en te weinig gerichte manier van werken) en aan 

het ontbreken van wetenschappelijke gegevens die behandelkeuzes kunnen 

begeleiden.  

 

De situatie zoals beschreven is natuurlijk Mozambikaans, en je moet dus 

voorzichtig zijn met het doortrekken van de conclusies naar ernstig zieke mensen 

in heel zuidelijk Afrika. Toch zijn er duidelijke aanwijzingen dat Mozambique en 
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HIV  

We hebben in dit proefschrift geen onderzoek gedaan naar HIV zelf, maar het is 

duidelijk dat alle zaken die in dit proefschrift worden beschreven vooral zin 

hebben als er een goed georganiseerde, interdisciplinaire, goed gemotiveerde 

en ononderbroken inspanning wordt geleverd om alle mensen met een HIV 

infectie op te nemen in zorg, om ze te behandelen met antiretrovirale middelen 

en om ze niet meer uit het oog te verliezen. We zijn verenigd. We are together. 

Estamos juntos.  
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hoezeer hij werd gegrepen door de ernst van de HIV/aids situatie in Afrika. Hoe 

woelig de baren soms ook waren, het zou een eer voor mij zijn geweest als hij er op 

8 september 2017 had gestaan. 

 

Professor T. van der Poll ,  beste Tom, ik heb bewondering voor je kennis en 

voor het onderzoek dat je doet. Je bent een meester in het uitleggen van 

onstekingscascades met massa’s terugkoppelingen, en menig luisteraar is na vijf 

minuten ademloos luisteren helemaal vergeten dat je al 500 afko’s de revue hebt 

laten passeren. Dank voor je bezoek aan Beira en voor je enthousiaste ‘ja’ op de 

vraag of je plaats wilde nemen in mijn commissie.  

Professor M.P. Grobusch, beste Martin, ik ben heel blij dat jij met jouw enorme 

infectieziekten en tropische kennis en ervaring in mijn commissie zit. Je kent 
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naar noord en terug, en tuberculose vormt een belangrijk onderdeel van je 
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vragen zitting te nemen in mijn commissie: je kennis en ervaring, je wereldse 

benadering van je vak, -ik heb veel respect voor jouw en Menno’s keuze om in 

Vietnam te wonen en te werken-, en je bent een vrouw. Dit laatste klinkt misschien 

seksistisch, en dat is het ook. Dank voor je sturing bij het pneumokokken artikel, en 

voor je aandeel op 8 september. 

Professor P. Reiss, beste Peter, het is een eer om jou in mijn commissie te 

hebben. Er zijn niet veel mensen die op jouw kruishoogte vliegen, en voor 

menigeen op de grond lijkt het allemaal maar geruisloos te gaan. Je kennis op het 

gebied van HIV/aids is fenomenaal en je neemt een voorname plaats in de 

internationale onderzoekswereld. Ondanks dat drukke leven heb je altijd een 

vriendelijk woord en een welgemeende interesse in andermans bezigheden, en dat 

vind ik bijzonder.  

Professor D.M. Burger, beste David, even leek het erop dat je na een 

aanvankelijk ‘ja’ toch ‘nee’ moest zeggen tegen ons verzoek om in de commissie 

zitting te nemen. Met wat kunst en vliegwerk, is het gelukt om je hiervoor te 

behouden, en daar ben ik heel blij mee. Je kon dan ook eigenlijk niet ontbreken als 

nationale en internationale vraagbaak farmacokinetiek. Zeg maar tegen Reinout dat 

je wat later komt. 

Professor A. Dondorp, beste Arjen. Ik voel me vereerd met jouw bereidheid om 

zitting te nemen in mijn commissie. Dit proefschrift gaat over ernstig ziek zijn in een 

omgeving waar de druk hoog is en middelen beperkt zijn. Je bent een autoriteit op 

dit gebied en hebt een uniek inzicht in hoe werkvloeren er in verschillende delen 

van de wereld, inclusief Mozambique, uit kunnen zien. Dankjewel voor je 

aanwezigheid en je kritische aandeel in mijn promotie. 

	  

 

Professor R.A.A. Mathôt, beste Ron, jij dacht mee toen we met het plan kwamen om 

naar de farmacokinetiek van antibiotica te gaan kijken en zo kregen de studies 

langzaam vorm. Ik hoop dat het PK/PD werk met Afrikaanse patiënten jullie hart 

heeft gestolen! Dankjewel voor je rustige sturing en commentaren. 

 

Professor P.A. Kager, geachte professor, beste Piet, de eerlijkheid gebiedt te 

zeggen dat jij Bernard op mijn spoor hebt gezet. Je kende Beira en werkte met 

Arjen Dondorp aan malaria onderzoek. Je kwam zelfs nog een paar maanden langs 

om het onderwijs te ondersteunen. Ik herinner me een reis naar Malawi, die ik 

misschien wel het beste kan omschrijven als een vreselijk spannende road movie. 

Dankjewel voor je betrokkenheid en je kritische blik op het manuscript. Dat jij op 8 

september naar alle waarschijnlijkheid de sessie voorzit is voor mij bijzonder. De 

cirkel is dan rond. 

 

Hooggeleerde Zweegman, lieve Sonja, terwijl jouw dagen steeds voller raakten, 

bracht jij mij al die jaren voor dag en dauw naar Schiphol en bleef je me maar 

vragen stellen. We propten de koffer achterin en reden druk pratend richting 

Hoofddorp, met als neveneffect dat ik de nog te doorkruizen donkere wolken vaak 

domweg vergat. We dronken natuurlijk ook wijn, schaatsten weinig, keken in 

Mozambique echt geen enkele aflevering SATC en bespraken het leven. Ik ben er 

trots op dat je óók op 8 september naast me staat. 

 

Bernard Groosjohan, beste Bernard, jij zette met een enorme gedrevenheid UCM’s 

medische faculteit in Beira neer, against the odds zou je bijna zeggen. Jij hebt mij 

en vele anderen verleid om naar Beira te komen en sindsdien maken we plannen, 

voeren we een klein deel daarvan uit, lezen we elkaars boeken, ontmoeten we 

mensen en zijn we vrienden. Jij moest natuurlijk mijn paranimf zijn. Op het leven! 

 

Frans (FAP) Claessen, allerbeste Frans, zonder jouw aanwezigheid gedurende de 

laatste jaren had ik het in Beira niet gered. Als een soort superman til jij onze frêle 

patiënten uit bed en draag je ze over de afdeling naar de röntgenafdeling wanneer 

de carinhas allemaal stuk zijn. Je bent een prachtig rolmodel voor studenten en 

dokters. Hoewel je soms onder weltschmerz lijkt te bezwijken, weet ik toevallig hoe 

Mozambique’s schoonheid, de gekte van een Chinees zwembad met marsmuziek en 

plastic rotsen, pianospelen en het rijden in een auto met vierwielaandrijving (Toyota 

Landcruiser Prado okay, maar liefst Land Rover: ‘the best 4x4xfar’), jou gewoon 

super blij maken (en mij ook). Dankjewel voor de samenwerking, je aangename 

gezelschap, je wijsheid en je rugdekking tijdens mijn studieperikelen.  
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weten ze in Beira nu ook. Ik dank je voor je betrokkenheid en de mooie 

overdenkingen. 

 

Marjon en Tine, al die jaren hebben jullie mij op afstand geholpen met antwoorden 

op prangende vragen en steun bij administratieve akkefietjes, en het was altijd zo 

leuk om bij te praten als ik Nederland was. Dank voor jullie onmisbare bijstand. 

Beste Olivier, -gouden tip van Jan-, voor promotiezaken kon ik gelukkig altijd bij jou 

terecht. Nu binnenkort echt een keer praten over jouw Zuid Afrika ervaringen. 

 

Hooggeleerde van der Meer, beste Jan, dank voor je wijze adviezen door de jaren 

heen. Ik voel me vereerd met je aanwezigheid. Robert Kauffmann, beste Robert. Jij 

doneerde het op je afscheid aan jou geschonken bedrag aan ons project in Beira en 

je bleef altijd geïnteresseerd vragen stellen. Ik ben je reuze dankbaar namens de 

medische studenten in Beira. Ik hoop je op de 8e te zien. Beste Mirjam, ineens was jij 

daar, vriendin van Sonja, met het idee om geld te werven voor Mozambique. Je 

werd jarig en ik kreeg dat geld gewoon! We hebben er twee keer boekjes van 

gekocht, die dr. P. van Thiel dan weer voor ons regelde in het AMC. Dankjewel voor 

je bijzondere actie en merçi Pieter.  
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Lisette Smalbraak en Sara Beishuizen, mijn onmisbare ex-wetenschappelijke stage 

studenten en mede onderzoeksters in Beira, dank voor jullie toegewijde inspanning 

voor het tuberculose en het pneumokokken onderzoek.  

 

Elmano dos Santos Gomonda, Geoffrey Madeira, Mabor Mistício, Ginto Nunguiane, 

Marcelina Duarte, Esmeralda Odete Cossa, José Carlos Beirão and Cláudia Lang, 

caros colegas, dear co-investigators, I want to thank each and everyone of you for 

your kind dedication and professionality. It was a joy to work with you and I hope we 

meet again soon. This work could not have been done without you. Obrigadissima. 

Ivete Meque and Kajal Chhanganlal, two ‘leading ladies’, thank you for taking 

charge of the CIDI and for your coordinatory work with regard to the 

implementation of the PPK study. I am pretty sure that the future holds beautiful 

things for you.  

 

Dr. Frank van Leth, beste Frank, dankjewel voor jouw epidemiologische werk en 

adviezen voor het tuberculose artikel. Reindert van Steenwijk, beste Reindert, het 

was een groot plezier om de thoraxfoto’s van de deelnemers in de pneumokokken 

studie samen met jou als longarts te beoordelen. Dankjewel voor je tijd en je 

vakkundigheid.  

 

Marloes, Marcel en Femke, fijne researchanalisten, wat was het goed overleggen 

met jullie. De monsters kregen mede door jullie de koude ontvangst die ze nodig 

hadden en ik heb genoten van het meedoen op jullie labs en van de vakkundige 

uitleg. Bedankt voor jullie waardevolle aandeel in de farmacokinetiek studies. Beste 

Marileen, jouw flitsende hulp bij het invullen van de NONMEM database was snel, 

goed en gezellig! Het gaat vast helemaal goed komen met je eigen onderzoek.  

 

Hooggeleerde van de Wijgert, lieve Janneke, je zit vol kennis, betrokkenheid, 

werklust, levens-, reis- en internationale werkervaring. Ik heb genoten van onze 

vriendschap en samenwerking en heb stilletjes zoveel mogelijk van je afgekeken. 

Zuidelijk Afrika gaat ons vast nog een keer weer iets samen laten doen. Dank voor je 

technische adviezen en wat fijn dat je er bent op de 8e. 

 

I want to thank Cesar Macome, former director of the HCB, Bonifácio Cebola, 

scientific director and the late Carlos de Oliveira, internist and former head of the 

HCB internal medicine ward for giving their support for the running of the studies 

and for making precious research office space available on the ward. I would also 

like to thank father Félipe Couto for his wisdom, dr. Sam Patel, head of the Internal 

Medicine Department of the Maputo Central Hospital for his kind collaboration and 

advice, Marina Karageanis, director of the Provincial Health Directorate of Sofala 

	  

(DPSS) and dr. Ilesh Jani, director of the National Institute of Health (INS) for their 

support and technical advice, respectively. 

 

Leny Claessen, lieve Leny, wat jij hebt gedaan voor de opleiding hogere 

verpleegkunde van UCM is van een zeldzame kwaliteit en toewijding. Jij en Frans 

passen zo goed bij elkaar. Het was een genoegen om samen tijd door te brengen in 

Beira en ik wil je bedanken voor je luisterend oor wanneer ik eens even diep zat en 

het samen zorgen voor onze assistenten in opleiding.  

 

Beste Judith, Mark, Rachida, Charlotte en Anda, wat was het geweldig leuk om jullie 

in Beira te hebben gehad en om door jullie Beira weer met andere ogen te zien. 

Bedankt voor jullie inspanning voor de goede zaak en jullie warme belangstelling. 

 
Dr. J. Tinnemans, beste John, jouw kennis en kunde als chirurg zijn ongeëvenaard, 

net als je inzet voor de medische studenten van UCM. Ik denk met heel veel 

genoegen terug aan onze mooie gesprekken bij Café Capri met koud bier of een 

cafezinho. Wil en jij waren altijd geïnteresseerd in de voortgang van mijn 

proefschrift. Veel dank daarvoor. Hooggeleerde Stam, beste Jan, jarenlang kwam jij 

in je vrije tijd naar Beira om samen met de Britse collega’s het blok neurologie te 

geven. Iedereen in het AMC wist al dat jij een prijswinnende opleider was, maar dat 

weten ze in Beira nu ook. Ik dank je voor je betrokkenheid en de mooie 

overdenkingen. 

 

Marjon en Tine, al die jaren hebben jullie mij op afstand geholpen met antwoorden 

op prangende vragen en steun bij administratieve akkefietjes, en het was altijd zo 

leuk om bij te praten als ik Nederland was. Dank voor jullie onmisbare bijstand. 

Beste Olivier, -gouden tip van Jan-, voor promotiezaken kon ik gelukkig altijd bij jou 

terecht. Nu binnenkort echt een keer praten over jouw Zuid Afrika ervaringen. 

 

Hooggeleerde van der Meer, beste Jan, dank voor je wijze adviezen door de jaren 

heen. Ik voel me vereerd met je aanwezigheid. Robert Kauffmann, beste Robert. Jij 

doneerde het op je afscheid aan jou geschonken bedrag aan ons project in Beira en 

je bleef altijd geïnteresseerd vragen stellen. Ik ben je reuze dankbaar namens de 

medische studenten in Beira. Ik hoop je op de 8e te zien. Beste Mirjam, ineens was jij 

daar, vriendin van Sonja, met het idee om geld te werven voor Mozambique. Je 

werd jarig en ik kreeg dat geld gewoon! We hebben er twee keer boekjes van 

gekocht, die dr. P. van Thiel dan weer voor ons regelde in het AMC. Dankjewel voor 

je bijzondere actie en merçi Pieter.  
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Zeeuwse kust, ophaalschema’s, het organiseren van, ja, van wat niet eigenlijk. Zo fijn 

om je in Beira te hebben gehad. Dankjewel voor je onmisbare steun, ook als derde 

paranimf.  

 

Agnes en Clementine, bijzondere dames en ‘vrouwen van’, bedankt voor jullie 

aanmoedigingen. Clé, fijn dat je op het laatst ook nog even je PK/PD bril wilde 

opzetten. 

 

Fieke en Judikje, bijna was het gelukt om jullie voor een bezoek en een reportage 

naar Beira te krijgen en met jullie talenten had dat ongetwijfeld een juweel 

opgeleverd. Gelukkig kon ik ook bij jullie terecht voor een vrolijk en gedegen advies 

over fondsenwerving, vormgeving, en het leven in het algemeen, inclusief de liefde.  

 

Oscar Motsumi, dear friend. Through your work with ACHAP, Debswana and 

BONASO, you have been at the forefront of the fight against HIV/aids in Botswana 

for a long time and have made admirable progress. You helped Jan and me along, 

and you are without a doubt a man who knows how to set and say things right. I am 

delighted and honoured to recieve you in September, as will be Jan.  

 

Lieve Marjolein, zonder jouw businessclass service van de afgelopen jaren was het 

allemaal een stuk moeilijker geweest: een opbeurend gesprek, een heerlijke 

maaltijd, geweldige verhalen uit het dagboek van een purser, en oh ja, champagne! 

Lieve Marleen, waar is de tijd gebleven? Onze levens denderden voort, maar ik 

hoop zo dat we snel weer bij Kantjil kunnen eten om helemaal bij te praten. Lieve 

Saskia, ook al zagen wij elkaar weinig in mijn afwezigheid, jij had altijd een wijs 

advies voor me met al je levenservaring en professionele kennis. Dankjewel. Beste 

Rob en Susan, jullie stonden jarenlang zomaar voor mijn deur voor een supergezellig 

bezoek en het blijft altijd een groot plezier om jullie te zien. 

 

Roos Perenboom, beste Roos, dappere voorvechtster van de Afrikaanse stage. Jouw 

energie heeft eraan bijgedragen dat ik naar Botswana ging. Dank voor Frits’ en jouw 

betrokkenheid.  

 

Lieve Rebecca, jarenlang keek je om naar mijn huis en zo kon ik steeds met een 

gerust hart vertrekken. Lucile en jij zijn oersterk en jullie zitten vol mooie ideeën. 

Dankjulliewel voor alle goede zorgen. Gerard en Robert en Ruud en Marijke, het lijkt 

misschien een kleinigheid, maar jullie stonden op cruciale momenten klaar met tips 

en jullie leven het leven met verve. Beste buren uit de Holland Veste: Harm en 

Gerard, Piet, Ilari, Yvonne en Henk, bedankt voor jullie aanmoedigingen.  

 

Hooggeleerde Speelman, oud-opleider, beste Peter, jij bleef mijn activiteiten volgen 

en kwam een paar keer naar Beira, hetgeen naast leuke foto’s ook waardevolle 

andere zaken opleverde. Mijn dank is groot. Hooggeleerde Borgdorff, beste 

Martien, een aantal keren kon ik met jou overleggen over de tuberculose data, veel 

dank daarvoor. Hooggeleerde van der Waals, beste Fransje, jouw bezoeken voor de 

volgende HIVeDucation cursus in Beira zaten altijd stampvol actie en aandacht voor 

detail voor werkelijk alles, inclusief je eigen super chique outfits, 36°C/90% 

luchtvochtigheid of niet. Bedankt voor je positieve bijdrage. Hooggeleerde Verbon, 

beste Annelies, je bent altijd geïnteresseerd geweest in mijn doen en laten en je 

nam de tijd om mij advies te geven als ik dat nodig had. Dankjewel daarvoor. 

 

Amsterdam Institute of Global Health and Development, het AIGHD, beste Michiel 

Heidenrijk en Friso Janssen, dank voor de samenwerking en ondersteuning in de 

beginjaren van het project. Ik ben niet vergeten dat het geheel op gang kwam 

doordat ik bij het CPCD, later AIGHD, aan de slag kon gaan. Hooggeleerde 

Cobelens, beste Frank, ik wil je zeer bedanken voor je betrokkenheid bij onze 

Mozambikaanse tuberculose gerelateerde activiteiten tijdens de beginjaren. 

 

Hermi Herweijer, beste Hermi, ik kreeg van jou meer dan één keer goed advies over 

fondsenwerving en ik heb daar veel aan gehad. Beste Annelies van der Vorm, dank 

voor je gouden steun aan de opleiding en het onderzoek, en voor je menselijke, 

warme betrokkenheid. Ria Prins, beste Ria, ik wil je bedanken voor het actief 

meedenken toen dat nodig was en voor de gezellige maaltijden. Op het volgende 

concert ben ik wel graag aanwezig. Marijke Broekens, lieve Marijke, jij bent dapper 

bezig op een ander medisch front: respect! Ik hoop dat je er op de 8e kan zijn. 

 

Beste Wouter Barewijk, Elton Hardjomohamad, Niels Bartels, Zsofia Ottovay en 

Mirjam Bot van de afdeling AMC Medical Research, en Bianca Piek, Mireille van der 

Meij en Vroukje Boenk van de AMC Foundation. Mede dankzij jullie ondersteuning 

konden het onderwijsproject en het onderzoek financieel, administratief en juridisch 

door lopen. Ik ben jullie allen zeer dankbaar voor onze samenwerking. 

 

Frans Bijvoet en Frédérique de Man, zeer gewaardeerde voormalige Nederlandse 

ambassadeurs in Mozambique, jullie professionele aandacht voor ons project en de 

moeite die jullie vervolgens deden om de zaken op de radar van de Mozambikaanse 

autoriteiten te houden was van enorme waarde, ook voor de voortgang van het 

onderzoek. 

 

Lieve Karin, niemand is denk ik zo natuurlijk attent als jij: tips voor congressen, 

lezingen, sollicitatiemogelijkheden, wijn, films, schaatsen, weekendjes weg aan de 
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bezoek en het blijft altijd een groot plezier om jullie te zien. 
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energie heeft eraan bijgedragen dat ik naar Botswana ging. Dank voor Frits’ en jouw 

betrokkenheid.  

 

Lieve Rebecca, jarenlang keek je om naar mijn huis en zo kon ik steeds met een 
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Hooggeleerde Speelman, oud-opleider, beste Peter, jij bleef mijn activiteiten volgen 
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nam de tijd om mij advies te geven als ik dat nodig had. Dankjewel daarvoor. 
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fondsenwerving en ik heb daar veel aan gehad. Beste Annelies van der Vorm, dank 
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warme betrokkenheid. Ria Prins, beste Ria, ik wil je bedanken voor het actief 

meedenken toen dat nodig was en voor de gezellige maaltijden. Op het volgende 

concert ben ik wel graag aanwezig. Marijke Broekens, lieve Marijke, jij bent dapper 
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Frans Bijvoet en Frédérique de Man, zeer gewaardeerde voormalige Nederlandse 

ambassadeurs in Mozambique, jullie professionele aandacht voor ons project en de 

moeite die jullie vervolgens deden om de zaken op de radar van de Mozambikaanse 

autoriteiten te houden was van enorme waarde, ook voor de voortgang van het 
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lezingen, sollicitatiemogelijkheden, wijn, films, schaatsen, weekendjes weg aan de 
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Beste Warm-en-Koud leden, -warme èn koude kant-, bijzondere schaatsclub, al 

minstens 15 jaar schaatsen wij best wel fanatiek op de Jaap Eden en soms in 

koudere gebieden, leren wij niet zo veel (belangrijke uitzonderingen daargelaten), 

maar eten, praten en drinken wij op niveau. Ik mocht al die jaren gewoon invallen en 

aanschuiven en ik volgde de rest via WhatsApp. Dank daarvoor. 

 

It has been an honour and a great pleasure meeting colleagues from different parts 

of the world in Beira: Annett Pfeiffer and Konrad Steidel, -hard working parents for 

many of us-, irma (sister) Donata, irma Rafaëlla, Hadi Manji, John Day, José Maria 

Garcés Jarque (and his wife Isabel), Rembrant Aarts, Joost en Elvira Breuk, Francisco 

Lamus Lemus, Zoë Muando, Bob and Anne Rivett, Hemma Tengler, Patrizia Politi, 

Lidia Baiocchi, Ilse Hendriksen (so glad I got Biscuit too!), Gianluca Ferrário, irma 

Mónica, Peter Millard, Marilena Urso, Andrew Collins, Inma de la Torre Ortega, 

Debby McMahon, Peter Veldkamp, Ton Polderman, Gitta en Harry van der Meeren, 

Ullrich Zolzbach, Werner Zürn, Florian Heinen, Christiane Meigen, and, last but not 

least, Brian Knickerbocker Meyers.  

 
I would like to thank some other people that made life in Mozambique utterly 

worthwhile: first of all, Allan Schwartz, -uniquely fighting for the conservation of the 

tropical forest, frighteningly knowledgeable and creating beautiful stuff along the 

way-, Mario Antunes, -former UCM student, training to be a surgeon and UCM 

warrior-, Isabel e srs. Jaime e Chaviro, who helped me do my work and who 

continue to feel the heavy burden of daily life, -muito obrigada pela sua ajuda-, 

Anton en Anne Marie Buijs, -such dedicated work for the Beira Port and UCM-, 

Carrie Davies, -a kind and strong trade policy advisor-, Lito de Andrade, -unique and 

elegantly on the right side of things-, and the late father Jef Martens, who lead the 

most selfless life of all and who loved Mozambique so much. I thank him for his wise 

storytelling. Maria, Aksana and Bula, you powerful Mozambican women, thank you 

for your wisdom, warmth and the best African food.  

 

Beste Giel en Clementine, zoveel jaren verder en jullie warme belangstelling en 

steun voor mij bleef bestaan. Paul waarschuwde me voor jou Giel, maar het viel tot 

nu toe best mee. ‘Gewoon af en toe nee zeggen’. Het betekent veel voor me dat 

jullie bij deze belangrijke gebeurtenis in mijn leven aanwezig zijn. Dank voor alles. 

 

Lieve Dorien, we leerden snel hoe dwingend Mozambique kon zijn met haar 

godsgruwelijke hitte en haar stormen, haar absurditeit, haar ogenschijnlijk 

onoverkomelijke problemen, en haar onovertroffen schoonheid. Ik koester onze 

vriendschap en heb enorm veel respect voor wat jij en Raj tegen de stroom in met 

!

Young Africa hebben neergezet. Nu tijd voor jurkjes en schoenen, iets waar jij ook 

weer vreselijk goed in bent.  

 

Dear Guy, you simply múst be the only Scottish, Saab and plane loving Seaman in 

the universe who is intrigued by Beira and who likes me. I admired you right from 

the start of the flight and I still do. Thank you for lighting up the sky. Just sayin’. J 

 

Esther Leijten, lieve Esther, ik ben altijd blij als ik zo’n prachtige handgeschreven 

brief van je vind in mijn brievenbus. Ik heb bewondering voor hoe jij onafgebroken 

slimme keuzes maakt en ik wil je bedanken voor je luisterend oor, je adviezen en 

voor de geweldige trips die we hebben gemaakt. 

 

Esther Jacobs, lieve Es, wij zijn eigenlijk zusjes, alleen dat weet niemand. We zagen 

elkaar natuurlijk veel te weinig de afgelopen jaren, maar uit elkaars gedachten waren 

we nooit. Je bent een moedig, sterk en bijzonder (gek) meisje, en je hebt altijd over 

alles heel goed nagedacht. Dankjewel voor je oneindige vriendschap. Jij mag niet 

ontbreken op mijn dag.  

 

Lieve Jelle, Rosanne en Sjoerd, ik ben er trots op dat jullie mijn neefjes en nichtje 

zijn, ook al was ik er bijna nooit om dat te bevestigen. Het is altijd vreselijk goed 

lachen met jullie en ik kan me door jullie professionele inmenging muzikaal ook nèt 

op een zeker hedendaags niveau staande houden. Het is een groot genoegen en 

een enorme luxe dat jullie er zullen zijn om mijn feest mee te vieren, samen met 

Annelien en Jos en mr. Wallace! 

 

Carla, lieve zus en integriteitsijkpunt, er is denk ik niemand duidelijker dan jij: er zijn 

regels en die moeten bij voorkeur worden toegepast. Dit beklijft bij mij niet altijd en 

dat levert me soms strafpunten op. Je trouw is eindeloos en je laat me meegenieten 

van je gezin. Verder ben je de beste in taal, las je mijn manuscript en redde me van 

erger. Dankjewel voor alles en ik ben heel erg blij dat Jan en jij er straks bij zijn. 

 

Lieve pa en ma, samen zijn jullie al heel lang sterk. Het is eindelijk zover. Jullie 

deden er alles aan om ruimte te scheppen voor mogelijkheden.  

Ik draag dit boekje aan jullie op.  

 

Jeannet 
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aanschuiven en ik volgde de rest via WhatsApp. Dank daarvoor. 

 

It has been an honour and a great pleasure meeting colleagues from different parts 

of the world in Beira: Annett Pfeiffer and Konrad Steidel, -hard working parents for 
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jullie bij deze belangrijke gebeurtenis in mijn leven aanwezig zijn. Dank voor alles. 
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