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Samenvatting 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de huidige schattingen van het probleem van 

malaria in zwangerschap wereldwijd, in Afrika en in Kenya. Het beschrijft ook de epidemiologie 

en de pathofysiologie van malaria in de verschillende niveaus van transmissie en bespreekt de 

geografische overlap tussen de malaria parasiet en het humane immunodeficientie virus (HIV), 

en de impact van de dubbele infectie op de moeder, de foetus en op de geboorte uitkomst.  Ook 

wordt ingegaan op het huidige gebruik van malaria preventie maatregelen. Tenslotte beschrijft 

het de karakteristieken van het gebied waar de studies plaatsvonden met betrekking tot de 

geografie, de infrastruktuur en de lokala malaria epidemiologie.  

 

Hoofdstuk 2: Malaria en bloed armoede in zwangere vrouwen bij het eerste bezoek aan de 

zwangerschapskliniek in west Kenya. 

Malaria en bloedarmoede vormen in Afrika ten zuiden van de Sahara belangrijke 

gezondheidsproblemen waarmee vrouwen geconfronteerd worden tijdens hun zwangerschap. In 

een transversaal onderzoek namen wij bloed af bij 685 zwangere vrouwen uit Kisumu die voor 

hun eerste zwangerschaps controle kwamen, en onderzochten dit op malaria en bloed- armoede. 

Malaria en bloedarmoede bleken veel voor te komen bij de eerste zwangerschaps controle; 

malaria werd gedetecteerd bij 1 op de 5 vrouwen, en bloedarmoede bij 7 op de 10 vrouwen. De 

meerderheid van de vrouwen kwam tijdens het tweede zwangerschapstrimester voor de eerste 

controle; de mediane zwangerschapsduur bij eerste bezoek was ongeveer 6 maanden.   

In de multivariate analyse waren de volgende factoren geassocieerd met malaria: een 

jonge leeftijd van de moeder, een eerste zwangerschap, Luo ethniciteit, en een kortdurend 

verblijf op het platteland. Luo ethniciteit en malaria parasitemie waren significant geassocieerd 

met bloedarmoede (gecorrigeerde prevalentie ratios 1,16, 95% betrouwbaarheidsinterval 1,02-

1,31, en 1,34, 95% betrouwbaarheids interval 1,24-1,45 respectievelijk).  We concludeerden dat 

malaria preventie programmas zwangerschapscontroles vroeg in de zwangerschap zouden 

moeten benadrukken, zoals aanbevolen wordt door de wereldgezondheidsorganisatie. Hoewel 

intermitterende behandeling met sulfadoxine-pyrimethamine voor de preventie van malaria in de 

zwangerschap niet aanbevolen kan worden tot na het eerste trimester, kan het vroeg starten met 
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insecticide behandelde netten en ijzer en folium zuur suppletie gunstig zijn, zelfs al voor het 

begin de zwangershap. 

Distributie door zwangerschapsklinieken van netten behandeld met insecticides kan 

gestimuleerd worden, met een belangrijk voorbehoud dat dit geen invloed heeft op malaria voor 

de eerste zwangerschapscontrole. 

 

Hoofdstuk 3: Een gerandomiseerde klinische trial over foliumzuur supplementatie bij de 

behandeling van malaria in de zwangerschap met sulfadoxine-pyrimethamine  

Intermitterende behandeling in de zwangerschap (IPTp) met sulfadoxine-pyrimethamine 

(SP) wordt door de  wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen voor zwangere vrouwen die in 

gebieden leven met matige tot hoge malaria transmissie. Er is sterk bewijs uit systematische 

besprekingen van gerandomiseerd klinisch onderzoek dat foliumzuur suppletie rond de conceptie 

en vroeg in de zwangerschap effectief is in het beschermen tegen defecten van het ruggemerg; 

bovendien voorkomt voortgezette suppletie bloedarmoede bij de moeder in de zwangerschap. 

Echter, foliumzuur synthese door malaria parasieten is ook het doelwit van bepaalde 

antimalariamiddelen, zoals SP. Eerdere studies hebben aangetoond dat foliumzuur SP in vitro 

and in vivo kan antagoneren; ander onderzoek in kinderen en volwassenen suggereert dat een 

hoge dosis foliumzuur de effectiviteit van SP kan verminderen. Helaas zijn er geen studies 

geweest onder zwangere vrouwen, aan wie op nationaal niveau meestal foliumzuur word 

geadviseerd. In dit hoofstuk onderzoeken we of foliumzuursuppletie met een hoge (5 mg) of een 

lage dagelijke dosis (0.4 mg) de behandeling van ongecompliceerde malaria tijdens de 

zwangerschap met SP beinvloedt.  In overeenstemming met eerdere studies in niet-zwangere 

volwassenen lieten onze gegevens zien dat de werkzaamheid van SP tegen malaria duidelijk is 

aangetast door de gelijktijdige toediening van een hoge maar niet van een lage dosis foliumzuur 

en concluderen dat landen die SP gebruiken voor de behandeling en preventie van malaria tijdens 

de zwangerschap het prenatale beleid inzake de dosis of de start van foliumzuursuppletie dienen 

te evalueren om de effectiviteit van SP te optimaliseren.    

  

Hoofdstuk 4: Foliumzuurspiegels in plasma voorspellen het falen van de sulfadoxine-

pyrimethamine behandeling voor malaria in zwangere vrouwen in west Kenya   
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  Om de rol van andere factoren dan malaria resistentie op de effectiviteit van SP te 

begrijpen onderzochten we de relatie tussen physiologische foliumzuurspiegels in plasma en het 

falen van de SP behandeling voor malaria in zwangere vrouwen, door de plasma 

foliumzuurspiegels in het bloed te bepalen bij opname in de studie (dag 0) en op dag 7.   

Plasma foliumzuur werd gemeten door gebruik te maken van een Abbot AxSym analyseer 

syteem (Abott laboratoria). Deze methode is gebaseerd op ion-capture technologie, waarbij 

tijdens een reactie tussen foliumzuur en een reagens bestaande uit foliumzuurbindende eiwitten 

en monoklonale antilichamen negatief geladen complexen worden gevormd. Deze complexen 

worden gevangen door de elektrostatische interactie met een positief geladen glasvezel matrix. 

Foliumzuur wordt vervolgens gekwantificeerd door het meten van het ongebonden foliumzuur-

bindend eiwit.   

We gebruikten Kaplan Meier curves en Cox regressie analyse om factoren die van 

invloed zijn op het falen van de behandeling te evalueren op dag 3, 7, 14 en 28 na de start van de 

behandeling. De volgende factoren werden onderzocht: leeftijd van de zwangere vrouw, 

trimester van de zwangerschap, sikkelceldragerschap, indicatoren van sociaal-economische 

status, regenseizoen, studie locatie, een hoge parasiet dichtheid in het bloed bij opname in de 

studie, bloed armoede en  HIV infectie. 

Bij opname in de studie waren de foliumzuurspiegels in het bloed vergelijkbaar in alle 

studiegroepen; op dag 7 had de groep vrouwen die dagelijks 5 mg foliumzuur had gekregen een 

significante mediane stijging van 9,2 ng/ml (interkwartiel 2,4-16,3 ng/ml) in het 

foliumzuurgehalte, terwijl de groep die dagelijks 0,4 mg folium zuur had ontvangen, een 

mediane stijging had van 2,7 ng/ml (interkwartiel 0,0-7,5 mg/ml). 

Factoren die samenhingen met het falen van SP behandeling waren een jonge leeftijd en 

een hoge initiele parasietdichtheid. Hoge fysiologische hoeveelheden foliumzuur in het bloed bij 

opname in de studie, een hoge dosis foliumzuur suppletie (5 mg/dag), en een hoge hoeveelheid 

foliumzuur in het blood op dag 7 waren de meest consistente risicofactoren op alle tijdstippen, en 

waren onafhankelijk van de leeftijd van de deelnemer en de parasietdichtheid aan het begin van 

de studie. 

Onze bevindingen dat de fysiologische hoeveelheid foliumzuur in het blood sterk de 

effectiviteit van SP beinvloedt biedt verdere ondersteuning voor onze eerdere waarneming dat 

155



156

 

een hoge dosis (5 mg per dag) foliumzuur suppletie vermeden dient te worden bij zwangere 

vrouwen die behandeld worden met SP voor de preventie van malaria (Hoofdstuk 3).   

In het licht van deze bevindingen vermoeden wij dat een hoge dosis foliumzuur mogelijk ook de 

werking kan verminderen van cotrimoxazole, een middel met een vergelijkbaar 

werkingsmechanisme op malaria als SP, dat op dit moment routinematig gebruikt wordt voor de 

preventie van opportunistische infecties bij HIV-geinfecteerde personen, inclusief zwangere 

vrouwen.   

  

Hoofdstuk 5: Een retrospectieve studie naar de effectiviteit van dagelijks cotrimoxazole 

profylaxe  op de preventie van malaria bij zwangere met HIV-besmette vrouwen. 

De huidige aanbeveling van de wereldgezondheidsorganisatie voor de preventie van 

malaria bij zwangere vrouwen is gebaseerd op het gebruik van met insecticide behandelde netten 

en intermitterende preventieve behandeling (IPTp) met sulfadoxine-pyrimethamine (SP). SP is 

echter niet aanbevolen voor zwangere vrouwen die met HIV geinfecteerd zijn en cotrimoxazole 

(CTX) nemen als dagelijkse preventie tegen opportunistische infecties. Het tegelijk gebruiken 

van zowel SP als CTX zou een eventuele allergie tegen sulfa kunnen verergeren. Bovendien zou 

CTX ook malaria kunnen voorkomen in het bloed en de placenta van zwangere met HIV 

besmette vrouwen. Aan het begin van deze studie was er gebrek aan bewijs over de 

werkzaamheid van dagelijks cotrimoxazole tegen malaria in zwangere met HIV- besmette 

vrouwen zoals aanbevolen wordt door de wereldgezondheidsorganisatie en door de nationale 

richtlijnen in Kenia. 

In een retrospectief onderzoek onder 375 zwangere met HIV-geinfecteerde vrouwen in 

het westen van Kenia bepaalden we de prevalentie van malaria in de placenta (door middel van 

histologie) bij vrouwen die alleen CTX, of CTX in combinatie met SP (onbedoeld), of helemaal 

geen preventieve medicijnen tegen malaria hadden ingenomen tijdens de zwangerschap. Onze 

resultaten toonden aan dat dagelijks gebruik van CTX de prevalentie van malaria in de placenta 

verminderde tot een niveau wat we gedefinieerd hadden als aanvaardbaar laag (<10%), en dat 

vergelijkbaar was met de resultaten van eerdere studies naar het effect van IPTp-SP, de huidige 

standaard van malaria preventie bij zwangere HIV-negatieve vrouwen. Het beschermende effect 

was beter wanneer CTX vroeg in de zwangerschap was begonnen, en er een goede naleving van 
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de dagelijkse dosis was. Daarom adviseren wij om een eventuele HIV-infectie zo vroeg mogelijk 

in de zwangerschap vast te stellen, zodat deze vrouwen vroeg met CTX kunnen beginnen.  

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk omdat ze aantonen dat CTX effectief is 

onder programmatische omstandigheden, en ze dragen als zodanig bij aan het broodnodige 

bewijs data dat dagelijks CTX gebruik zwangere HIV-positieve vrouwen adequaat beschermt 

tegen malaria.  Daarnaast tonen onze gegevens aan dat dagelijks CTX gebruik bescherming kan 

bieden tegen andere ongunstige zwangerschapsuitkomsten.  

Onze resultaten bevestigen de huidige richtlijnen van de wereldgezondheidsorganisatie 

en Kenia voor de preventie van malaria in de zwangerschap, en ondersteunen het gebruik van 

dagelijkse CTX voor malaria preventie bij HIV-positieve zwangere vrouwen. Gezien onze 

huidige bevindingen moet de aanbeveling van dagelijks CTX tijdens de zwangerschap voor HIV-

positieve vrouwen opnieuw worden benadrukt.  

 

Hoofdstuk 6: Het effect van trainen van de zorgverlener op het gebruik van intermitterende 

preventieve behandeling van malaria in de zwangerschap  

De wereldgezondheidsorganisatie adviseert op dit moment een drieledige aanpak om de 

negative gevolgen van malaria tijdens de zwangerschap te beperken. Ze omvatten een snelle 

behandeling (binen 24 uur na het begin van koorts) van klinische malaria met een effectief 

antimalaria medicijn, intermitterende preventieve behandeling (IPTp) met sulfadoxine-

pyrimethamine (SP, een langwerkend antimalaria middel), en het gebruik van met insecticide 

behandelde of geimpregneerde netten. In 2000 heeft de wereldgezondheidsorganisatie in overleg 

met de Afrikaanse staatshoofden doelstellingen gezet die bereikt zouden moeten worden in het 

jaar 2005. De doelstelling voor IPTp was dat “tenminste 60% van alle zwangere vrouwen die het 

risico lopen op malaria, vooral vrouwen in hun eerste zwangerschap, toegang moeten hebben tot 

chemoprophylaxe of intermitterende preventieve behandeling”. Hoewel de meeste landen met 

malaria het IPTp beleid hebben aangenomen, blijkt uit opeenvolgende evaluaties dat veel te 

weinig vrouwen het krijgen. Zelfs wanneer de gezondheidsinfrastructuur goed is en de 

commodities beschikbaar zijn, is het gebruik beneden de maat.  

Eerdere studies in Kenya lieten bijvoorbeeld zien dat gemiste kansen om IPTp te geven 

grotendeels te wijten waren aan onvoldoende kennis van de zorgverlener over wanneer IPTp te 

geven. Dit te lage gebruik van IPTp heeft geresulteerd in hernieuwde pogingen om nieuwe 
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manieren voor verbetering te vinden. Een van de voorgestelde strategieen was om de kennis van 

de zorgverleners te verbeteren door het aanbieden van een korte orientatie (bijscholing) over de 

verstrekking van IPTp met gebruik van visuele hulpmiddelen. In een transversaal onderzoek 

onder 724 vrouwen onderzochten we het effect van deze training op het gebruik van IPTp in de 

zwangerschap. We verzamelden gegevens over het aantal vrouwen dat IPTp had ontvangen in 

het gebied waar de zorgverleners waren getraind en vergeleken dat met informatie van vrouwen 

in een gebied waar zorgverleners niet waren getrained.  In Asembo, het gebied van training, 

steeg het gebruik van tenminste 1 dosis SP van 19% in 2002 naar 61% in 2005 (P <0.05), en 

voor tenminste 2 doses van SP van 7% naar 37% (P <0.05). In Gem, waar geen training was 

uitgevoerd, steeg het gebruik van tenminste een dosis SP in dezelfde periode van 17% naar 28% 

(P<0.05), en van tenminste twee doses SP van 7% naar 11%, respectievelijk (P >0.05). Vrouwen 

die in het gebied woonden waar de training had plaatsgevonden hadden een grotere kans om 

twee of meer doses SP in hun zwangerschap te ontvangen (gecorrigeerde prevalentie ratio 4,73, 

95% betrouwbaarheidsinterval 3,16-7,07). Onder zorgverleners identificeerden we verwarring 

over de juiste timing van IPTp in de zwangerschap als een belangrijke factor die optimaal 

gebruik van IPTp belemmerde ondanks de lange termijn sinds de invoering van het beleid. We 

concluderen dat de bijscholing cursussen en het gebruik van eenvoudige boodschappen 

belangrijke strategien kunnen zijn in het bereiken van de Roll- Back-Malaria doelen voor malaria 

preventie in de zwangerschap in Kenia. 

 

Hoofdstuk 7: Zorg in de zwangerschap en bij de bevalling op het platteland in west Kenya; het 

effect van training van de zorgverleners om gerichte prenatale zorg te bieden.  

Moedersterfte blijft schrikbarend hoog in Afrika ten zuiden van de Sahara en de 

millenium-doelstelling van de verenigde naties voor gezondheid tijdens en na de zwangerschap 

streeft ernaar om het aantal vrouwen dat sterft in de zwangerschap of tijdens de bevalling met 

driekwart te verminderen tussen 1990 en 2015. Om dit doel te bereiken wordt geschat dat een 

jaarlijkse daling van de moedersterfte van 5% nodig is, maar tussen 1990 en 2005 was de 

jaarlijkse daling slechts 0,5% in Afrika ten zuiden van de Sahara, terwijl in de midden-inkomens 

landen van Azie dit 4,2% was. Moedersterfte komt door risico’s die te wijten zijn aan de 

zwangerschap of de bevalling en door slechte beschikbaarheid of kwaliteit van de 

gezondheidszorg. Oorzaken kunnen te wijten zijn aan obstetrische problemen of aan 
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besmettelijke ziekten. Malaria is een belangrijke doodsoorzaak in Africa ten zuiden van de 

Sahara met jaarlijks ongeveer 10,000 doden. Preventie en behandeling van malaria zijn essentiele 

onderdelen van de prenatale zorg in gebieden waar deze ziekte endemisch is.  Ervaringen uit 

verschillende landen hebben aangetoond dat het verminderen van moedersterfte voor een deel 

afhankelijk is van de beschikbaarheid en het gebruik van een professionele begeleider bij de 

bevalling en een verwijzingsmechanisme voor verloskundige zorg indien er obstetrische 

complicaties optreden, of het gebruik van faciliteiten met elementaire essentiele verloskundige 

zorg. Echter, in veel gevallen is er bij zorgverleners gebrek aan elementaire kennis van de 

hedendaagse procedures en zijn bijscholingscursussen nodig voor optimale zorgverlening. Er 

bestaat brede overeenstemming dat interventies in de prenatale zorg kunnen leiden tot een betere 

gezondheid van moeders en babies, die ook van invloed kunnen zijn op de overleving en de 

gezondheid van het kind.  

In twee transversale studies beoordeelden we of bijscholing van zorgverleners geleid had 

tot een verbetering van de prenatale zorg en de zorg rondom de bevalling, waarbij we informatie 

van 2002 met 2005 vergeleken, en gebieden waar zorgverleners waren getrained (Asembo) met 

gebieden waar de bijscholing niet had plaatsgevonden (Gem). Onze resultaten lieten zien dat 

bijscholing van de zorgverleners een effect had op sommige prestaties, bijvoorbeeld het 

verstrekken van IPTp en ijzer en foliumzuur.  Verder was er een hogere waardering voor de 

kwaliteit van zorg en een toename van het aantal bevallingen onder leiding van een ervaren 

zorgverlener in het gebied waar training was gegeven. Het effect van bijscholing op andere 

diensten was echter teleurstellend. Dit wijst erop dat slechts enkele delen van de training werden 

overgenomen in de dagelijkse routine, maar dat andere delen werden genegeerd. We merkten dat 

de opkomst voor tenminste 1 zwangerschapscontrole hoog was in beide studies (86% en 90% in 

2005, en 2002, respectievelijk). Dit is belangrijk omdat de zwangerschapscontrole het eerste 

niveau is van contact tussen zwangere vrouwen en de nationale gezondheiszorg; als zodanig 

vomt dit een ideaal platform voor de preventie van malaria en andere ziekten. Bovendien laat het 

zien dat het lage gebruik van IPTp (20% van de vrouwen krijgt slechts de aanbevolen twee doses 

SP) meer te maken heeft met de prestaties van de zorgverlener (gemiste kansen tijdens het 

bezoek aan de zwangerschapskliniek) dan de zwangere vrouwen. We concludeerden 

desalniettemin dat de geregistreerde verbetering bemoedigend was gezien de korte duur van de 

trainingen en de tijd die verstreken was tussen de bijscholing en de tijd van de evaluatie. Om aan 
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de internationale doelstellingen voor de vermindering van moedersterfte in ontwikkelingslanden 

te kunnen voldoen moeten alternatieve methoden worden onderzocht die de prenatale zorg en de 

zorg rondom de bevalling kunnen verbeteren.  

 

Hoofdstuk 8: Discussie en Conclusie 

Dit hoofdstuk zet het materiaal in hoofdstuk 1-7 in context en benadrukt de geleerde lessen en de 

aanbevelingen voor de toekomst.  Deze studies hebben ons ertoe geleid om het gebruik van met 

insecticide behandelde netten, en supplementie met ijzer en folium zuur al voor het begin van de 

zwangerschap aan te bevelen, en het gebruik van een lage dosis foliumzuur te adviseren als 

tegelijkertijd sulfadoxine-pyrimethamine wordt gebruikt ter bestrijding van malaria in de 

zwangerschap. We onderzochten ook de effectiviteit van dagelijks cotrimoxazole op de preventie 

van malaria in de placenta in HIV-positieve vrouwen, en het effect van bijscholing van 

zorgverleners op het gebruik van intermitterende behandeling van malaria in de zwangerschap en 

de verbetering van andere diensten van de prenatale kliniek, en we bespreken de implicaties van 

dit onderzoek. Tot slot bespreken we belangrijke kwesties die voortvloeien uit deze studies met 

het oog op de veranderende epidemiologische malaria situatie in Kenia.  
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