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Bloedarmoede (anemie) is een groot gezondheidsprobleem in Afrika. In de meeste Afrikaanse 

landen is rond de 40% van de kinderen anemisch. Bij anemie is het aantal rode bloedcellen 

onvoldoende waardoor normaal functioneren onmogelijk wordt. Dit kan zich uiten in moeite 

met ademhalen, versnelde hartfrequentie, een verminderde inspanningstolerantie en, op  

langere termijn, een verminderde groei en ontwikkeling van het kind. Vaak wordt anemie 

onderverdeeld in ‘mild’, ‘matig’ of ‘ernstig’. In dit proefschrift worden resultaten gepresenteerd 

van verschillende studies naar preventie en behandeling van anemie bij Malawiaanse 

kinderen.  

 

In Hoodstuk 1 wordt een introductie gegeven in het probleem van anemie, dat besproken 

wordt in een globaal kader. Daarnaast worden de verschillende, door de Wereld Gezondheids 

Organisatie (WHO) aangeraden, behandelingen ter preventie en behandeling van anemie 

besproken. In dit hoofdstuk worden eveneens de Malawiaanse onderzoekslocaties beschreven  

en komen de doelen van de verschillende onderzoeken van dit proefschrift aan de orde.  

  

In Hoofdstuk 2 wordt de literatuur besproken die in het verleden gepubliceerd is op het 

gebied van HIV-geïnfecteerde kinderen met bloedarmoede en een tekort aan ijzer. De 

hoeveelheid beschikbare studies bleek zeer beperkt, maar toonde aan dat ijzertekort even 

vaak voorkomt bij HIV-geïnfecteerde kinderen in ontwikkelingslanden als in dezelfde groep 

kinderen in ontwikkelde  landen (respectievelijk 31% en 36%, p=0.14). Vier studies, 

uitgevoerd in ontwikkelingslanden, lieten zien dat ijzertekort vaker voorkomt bij anemische 

kinderen die niet HIV geïnfecteerd zijn dan bij  met HIV geïnfecteerde anemische kinderen 

(43% tegen 28%; p=0.03).  Dit roept twijfels op over het belang van ijzertekort als oorzaak van 

anemie bij HIV geïnfecteerde kinderen. Dit is met name van belang aangezien er aanwijzingen 

zijn voor een verhoogde gevoeligheid voor infecties tijdens ijzerbehandeling.  Het is dus van 

belang om goed inzicht te krijgen in het voorkomen (prevalentie) van ijzertekort en het risico 

van ijzerbehandeling met name bij HIV geïnfecteerde kinderen die een verminderde afweer 

tegen infecties hebben.  

 

In hoofdstuk 3 worden de studieresultaten besproken van een onderzoek naar het optreden 

van morbiditeit (o.a. malaria, luchtweginfecties) bij HIV geïnfecteerde anemische kinderen 
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tijdens en na behandeling met ijzer.  In het betreffende onderzoek word ook gekeken of de 

ijzerbehandeling het voorkomen van anemie verminderde, het hemoglobinegehalte in het 

bloed verhoogde en invloed had op het immuunsysteem van het HIV geïnfecteerde kind. De 

belangrijkste uitkomst van het onderzoek was dat HIV geïnfecteerde kinderen die ijzer kregen 

een sterkere verbetering van hun hemoglobine hadden en dat minder kinderen na de 

behandeling nog  anemie hadden.  Daarbij verbeterde het immuunsysteem van de kinderen die 

ijzer kregen. Wel bleken deze kinderen meer kans te hebben op het krijgen van malaria, maar 

weer minder kans op luchtweginfecties. Onze studie is de eerste studie die het effect van ijzer 

behandeling op HIV geïnfecteerde kinderen met anemie in zoveel details heeft onderzocht. De 

conclusie uit onze studie is dat ijzerbehandeling veel voordelen heeft maar wel moet worden 

gecombineerd met een preventieve behandeling ter voorkoming van een malaria infectie.   

 

In hoofdstuk 4 wordt het onderzoek besproken naar het effect van ijzerbehandeling op de aan 

ijzer gerelateerde waarden in het bloed bij HIV geïnfecteerde anemische kinderen. Op basis 

van de laboratorium waarden feritine en soluble transferrin receptor (sTfR) kon 

geconcludeerd worden dat  kinderen die ijzer hadden gekregen na 3 en 6 maanden, minder 

kans hadden nog ijzerdeficient te zijn. Dit is opmerkelijk aangezien er aanwijzingen waren dat 

bij kinderen die infecties bij zich dragen, ijzer mogelijk niet uit hun darmen wordt opgenomen. 

Deze laboratorium studie bevestigde dat ook bij HIV geïnfecteerde kinderen met anemie, ijzer 

supletie zinvol en veilig is, mits gegeven in combinatie met malaria profylaxe.  

 

In hoofdstuk 5, worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de ontwikkeling 

van betere richtlijnen voor het geven van een bloedtransfusie aan kinderen met ernstige 

anemie in ontwikkelingslanden. In het nieuwe protocol worden kinderen ingedeeld in drie 

groepen: ‘gecompliceerde anemie’, ‘ongecomplceerde anemie’ en ‘anemie gecombineerd met 

ernstige ondervoeding’.  De nieuw ontwikkelde, eenvoudige, richtlijn bleek goed bruikbaar 

voor de medische staf van het ziekenhuis. Negenentachtig procent van de kinderen kreeg het 

juiste volume en dit werd bij 86% in de juiste snelheid gegeven. Belangrijk was dat bij 29% van 

de kinderen die volgens de oude richtlijnen een transfusie hadden gekregen, volgens de 

nieuwe richtlijnen een transfusie niet nodig bleek. Deze bevinding is met name van belang 

voor de drukke Afrikaanse ziekenhuizen met een overbelaste bloedbank door te veel 

aanvragen voor bloed in combinatie met te weinig donoren.  
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In hoofdstuk 6 wordt de studie beschreven die als doel had de WHO bloedtransfusie 

richtlijnen te evalueren, door te kijken naar het effect van de transfusie op de klinsche 

kenmerken van de kinderen en de veranderingen in hun laboratoriumwaarden.  Na evaluatie 

van 128 kinderen bleek dat bij 30 kinderen (23.4%) het hemoglobine gehalte in het bloed 

onvoldoende gestegen was na transfusie (nog steeds onder de 6.0 gram/dl). Vooral kinderen 

met een lage start-hemoglobine waarde, een malaria infectie of een trage afname van een te 

snelle ademhaling hadden een verhoogde kans om bij de transfusie-falers te behoren.  De 

studie laat het belang zien van goede malariadiagnostiek bij kinderen met ernstige anemie 

evenals het belang van controle van hun hemoglobine gehalte nadat ze een bloedtransfusie 

hebben ontvangen.  

 

In hoofdstuk 7 worden de resultaten gepresenteerd van een studie naar het effect van 

intermitterende malaria behandeling (‘intermittent preventive therapy post-discharge’) na een 

episode van ernstige anemie op het voorkomen (preventie) van sterfte en een tweede episode 

van ernstige malaria of anemie. We vonden dat 14% van de 1414 kinderen binnen 6 maanden, 

waren gestorven of opnieuw waren opgenomen in het ziekenhuis. Intermiterende behandeling 

met het antimalaria middel artemether-lumefantrine gaf een 31% bescherming tegen deze 

complcaties dat vooral zichtbaar was in de eerste 3 maanden (de periode dat de middelen 

werden ingenomen). De studie toonde aan dat twee aanvullende antimalaria kuren, na 1 en 2 

maanden, een duidelijke bescherming boden tegen deze ernstige complicaties. Aanvullende 

studies zijn echter nodig om deze bevindingen te bevestigen en om te onderzoeken of dit 

beleid ook in de praktijkte te implementeren is.  

 

In hoofdstuk 8, het laatste hoofstuk van dit proefschrift, worden alle resultaten samengevat 

en algemene aanbevelingen gegeven voor de praktijk. 

 




