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Achtergrond (hoofdstuk 1)
Zwangere vrouwen zijn vatbaarder voor malaria dan niet-zwangeren. Ze worden vaker 
geïnfecteerd en als ze geïnfecteerd zijn, worden ze zieker. De precieze oorzaak hiervan 
is niet duidelijk, maar men vermoedt dat veranderingen in het immuunsysteem tijdens 
de zwangerschap, een hogere aantrekkingskracht voor muskieten, en het binden van 
parasieten aan de placenta een rol spelen.
Men dacht altijd dat deze verhoogde vatbaarheid direct na de zwangerschap weer voorbij 
was, maar twee verschillende onderzoeken tonen aan dat de vatbaarheid tijdens het 
kraambed nog steeds hoger is dan normaal. Eén onderzoeker raadt zelfs aan om preven-
tieve medicijnen te gebruiken in het kraambed.
Deze onderzoeken zijn in Afrika gedaan, in gebieden waar met name Plasmodium falci-
parum voorkomt met heel hoge transmissie. Om te onderzoeken of dit fenomeen van 
verhoogde vatbaarheid in het kraambed ook in een gebied voorkomt met lage trans-
missie van Plasmodium falciparum en Plasmodium vivax hebben we een vatbaarheids-
studie opgezet waaraan 824 zwangere vrouwen deelnamen. Zij zijn gedurende 12 weken 
na de bevalling wekelijks op malaria gescreened, tegelijkertijd met vrouwen die niet in 
de kraamperiode en niet zwanger waren.

De organisatie
In 1986 heeft François Nosten, de oprichter van de SMRU (Shoklo Malaria Research 
Unit), een zwangerschaps controle systeem opgezet waarbij zwangere vrouwen iedere 
week gescreened worden op malaria. Dit systeem is opgezet omdat in die tijd op de 
Thai-Birmese grens veel zwangere vrouwen dood gingen aan malaria. Het antimalaria 
middel mefloquine werkte toen nog goed tegen malaria, maar was nog niet in gebruik 
als profylaxe middel bij zwangere vrouwen. In verschillende studies uit die tijd bleek 
het een goed middel te zijn voor preventie, maar voordat het middel geïmplementeerd 
kon worden op de Thai-Birmese grens waren de parasieten al resistent geworden. Ook 
voor andere medicijnen is de parasiet resistent. Artesunate, een goed middel voor de 
behandeling van malaria, kan niet als profylaxe gebruikt worden, omdat de tijd dat het 
middel in het bloed werkzaam is ontzettend kort is. Bednetten helpen ook niet afdoende, 
omdat de muggen met name tijdens de zonsopgang en zons-ondergang prikken, als de 
mensen niet liggen te slapen. Het wekelijkse screening systeem waaraan in de vluchtelin-
genkampen meer dan 90% van de vrouwen meedoet, werkt wel goed. Sinds de start 
is er onder de vrouwen die wekelijks komen geen moedersterfte door malaria meer 
voorgekomen. tot op heden wordt het programma met wekelijkse screening gebruikt 
tot de bevalling. Men ging er immers van uit dat de verhoogde vatbaarheid voor malaria 
alleen in de zwangerschap aanwezig was. Met behulp van de vatbaarheidsstudie, wilden 
we kijken of het systeem van wekelijkse screening na de bevalling nog een aantal weken 
diende te worden voortgezet, zoals gesuggereerd wordt in de twee studies uit Afrika.
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De populatie
Sinds de 2e Wereld Oorlog is er een burgeroorlog gaande in Birma tussen het Birmese 
leger en etnische minderheden die onafhankelijk willen worden. Deze guerrillastrijd 
wordt gevoerd in de bergen in de grensstreken; duizenden dorpsbewoners zijn hun 
land ontvlucht en opgevangen in vluchtelingenkampen op de Thai-Birmese grens. Ook 
zijn er veel IDP’s (internal displaced people), en economische migranten. De gezond-
heidszorg in Birma is erg slecht, met name in de gebieden waar de burgeroorlog heerst. 
De SMRU heeft één kliniek in een groot vluchtelingenkamp (50.000 mensen), en vijf 
klinieken langs de grensrivier, waar mensen uit Birma alleen de rivier hoeven over te 
steken om medische zorg te krijgen. De SMRU richt zich met name op malaria in de 
hele populatie, en doet zwangerschapscontroles met onder andere wekelijkse screening 
voor malaria. In twee van deze klinieken op de grens is de vatbaarheidsstudie uitgevoerd.
Hoofdstuk 2 is een overzicht van tot nu toe gepubliceerde gegevens over malaria in het 
kraambed. In totaal werden 11 studies in het overzicht opgenomen. De meeste studies 
waren niet ontworpen om vatbaarheid in het kraambed te bestuderen, maar bevatten 
wel relevante gegevens. Zo bleek in negen van de tien studies het aantal vrouwen met 
malaria na de bevalling te dalen. Er waren drie studies waarin kraamvrouwen met 
niet-kraamvrouwen werden vergeleken, waaruit bleek dat kraamvrouwen meer malaria 
hadden dan niet-kraamvrouwen. Blijkbaar is er dus een overgangsperiode na de beval-
ling, waarin de kraamvrouw meer malaria heeft dan niet-kraamvrouwen, maar minder 
malaria dan in de zwangerschap. Het krijgen van malaria in het kraambed leek afhan-
kelijk te zijn van het succes waarmee malaria tijdens de zwangerschap was behandeld. 
Als malaria niet afdoende was behandeld, bijvoorbeeld door het gebruik van ineffectieve 
medicijnen, of als malaria niet was behandeld omdat er geen symptomen waren, dan 
hadden de vrouwen in het kraambed meer last van malaria.
In Hoofdstuk 3 worden de resultaten van de vatbaarheidsstudie gepresenteerd. Kraam-
vrouwen zijn niet vatbaarder voor P.falciparum infectie dan niet-kraamvrouwen, omdat 
ze beschermd worden door hun gedrag; kraamvrouwen werken niet op het veld maar 
zijn thuis bij de baby. Kraamvrouwen hebben wel vaker een P.vivax infectie dan niet-
kraamvrouwen. Dit blijkt sterk samen te hangen met het feit dat veel vrouwen een 
infectie met P.vivax hebben gehad tijdens de zwangerschap. P.vivax staat erom bekend 
parasieten in de lever achter te laten, die later klinische verschijnselen, een “malaria-
aanval”, kunnen veroorzaken. De parasieten in de lever kunnen worden behandeld 
met primaquine, maar dit middel mag tijdens de zwangerschap niet gegeven worden. 
Hierdoor krijgen veel vrouwen in het kraambed weer een aanval van P.vivax malaria. Er 
moet onderzocht worden of primaquine indien gegeven direct na de bevalling via de 
borstvoeding schadelijke gevolgen heeft voor de baby. Een alternatief zou kunnen zijn 
het geven van primaquine vóór de zwangerschap.
In Hoofdstuk 4 wordt bij 21 babies die een P.vivax infectie hebben in het eerste levens-
jaar, en bij 12 van hun moeders met P.vivax infectie tijdens de zwangerschap of in 
het kraambed, moleculair onderzoek gedaan naar de genetische overeenkomst tussen 
de parasieten. Het blijkt dat er geen genetische overeenkomst was tussen de infecties 
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van moeder en kind, dat wil zeggen dat er geen sprake was van aangeboren malaria, 
maar dat de infectie in de baby door een muggenbeet tot stand was gekomen. Negen 
babies kregen meerdere malen een malaria aanval, en in de meeste gevallen ging het 
om dezelfde parasiet die in één patiëntje verschillende malaria aanvallen achter elkaar 
veroorzaakte, met enkele weken tussenpauze. Omdat de medicijnen tegen P.vivax in het 
bloed nog goed werken in deze regio, en we bij deze kinderen tussen de aanvallen door 
geen parasieten meer in het bloed konden detecteren, is het zeer waarschijnlijk dat de 
aanvallen veroorzaakt zijn door achterblijvende parasieten in de lever, die weken later 
weer in actie zijn gekomen. Het middel tegen P.vivax in het bloed (chloroquine) werkt 
niet tegen parasieten in de lever. Omdat het ontwaken van parasieten uit de lever bij 
babies zo regelmatig gebeurt, is het aannemelijk dat dit bij volwassenen ook gebeurt. 
De moeders van deze babies hadden ook herhaaldelijke malaria aanvallen, maar deze 
waren niet afkomstig van dezelfde parasiet. Onze hypothese is, dat bij volwassenen ook 
herinfecties uit de lever voorkomen, maar dan van diverse levervormen die zij in de loop 
der tijd hebben opgelopen, waardoor het genenpakket van de parasiet van de meest 
recente malaria aanval niet overeen hoeft te komen met dat van de parasiet van de direct 
voorgaande aanval.
Hoofdstuk 5 beschrijft de moedersterfte op de Thai-Birmese grens in de afgelopen 
25 jaar. Deze daalde van 398 naar 78 per 100.000 levendgeborenen in de vluchtelin-
genkampen, maar bleef 271 per 100.000 in de klinieken voor migranten. Het gemid-
delde sterftecijfer in alle klinieken samen over de 25 jaar was 182 per 100.000. ter 
vergelijking: de moedersterfe in Thailand ligt rond de 50,  in Nederland rond de 10 per 
100.000 levend geborenen. De meest voorkomende oorzaken waren bloedingen (27% 
van de sterfgevallen), sepsis (22%) en P.falciparum-infectie (18%).  Na het invoeren van 
de wekelijkse screening voor malaria onder de zwangeren daalde het aantal doden door 
malaria enorm.  De vrouwen die toch nog dood gingen aan malaria waren niet komen 
opdagen voor hun wekelijkse screening, of kwamen voor het eerst naar de kliniek. Het 
aantal doden door andere infecties daalde niet. Nader onderzoek is nodig omdat de 
verwekker van deze infecties bijna altijd onbekend bleef.
In hoofdstuk 6 onderzoeken we de relatie tussen bloedgroep en malaria tijdens de 
zwangerschap. In voorgaande studies is namelijk een verband gelegd tussen bloedgroep 
O en malaria. Bij eerste zwangerschappen zou bloedgroep O een groter risico op malaria 
met zich meebrengen, maar in volgende zwangerschappen wordt bij vrouwen met deze 
bloedgroep juist een beschermend effect gezien. Wij keken bij 1468 zwangere vrouwen 
naar een verband tussen malaria en bloedgroep. Hoewel een ruim aantal (447/1468) 
van de vrouwen malaria kreeg, konden we geen enkel verband aantonen tussen de 
bloedgroep en de frequentie van malaria, de soort malaria parasiet, de symptomen, het 
aantal parasieten in het bloed en bloedarmoede.
Hoofdstuk 7 is een casus-verslag van een zwangere vrouw met herhaaldelijke episodes 
van P.vivax infectie die niet afdoende reageerden op chloroquine. Met behulp van 
klinisch, biologisch, moleculair en farmacologisch onderzoek konden we aantonen 
dat deze vrouw geïnfecteerd was met P.vivax parasieten die zeer resistent waren tegen 
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chloroquine. Zij beviel van een baby die sterk in groei was vertraagd. Dit is het eerste 
geval van chloroquine resistente P.vivax infectie in Thailand dat zowel op klinische als 
laboratoriumtechnische gronden werd gedocumenteerd.
Hoofdstuk 8 beschrijft de gevolgen van malaria tijdens de bevalling voor moeder en kind. 
De gezondheid direct na de bevalling van 199 vrouwen met malaria tijdens de bevalling, 
en de gezondheid van hun pasgeboren babies, werd vergeleken met de gezondheid van 
moeders en babies waarbij er geen sprake was van malaria tijdens de bevalling. Vrouwen 
met malaria bleken een hoger risico te hebben op ernstige bloedarmoede waarvoor een 
bloedtransfusie werd gegeven. Hun babies hadden een hoger risico om in het vrucht-
water te hebben gepoept (een teken van stress), en een hoger risico op vroeggeboorte, te 
laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap, doodgeboorte en aangeboren 
malaria. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat de preventie van malaria rondom 
de bevalling erg belangrijk is, omdat het grote invloed heeft op de verdere gezond-
heid van moeder en kind. In dit hoofdstuk worden ook aanbevelingen gedaan over de 
klinische zorg voor vrouwen met malaria in de verloskamer en over de behandeling van 
malaria tijdens de bevalling en van pasgeborenen.
Hoofdstuk 9 omvat de discussie en conclusies. In het kraambed zijn vrouwen niet 
vatbaarder voor malaria dan niet-kraamvrouwen, maar moeder en kind dragen wel de 
consequenties van malaria tijdens de zwangerschap met zich mee tot in de kraamperiode. 
Malaria in het kraambed blijkt een afspiegeling te zijn van het succes waarmee malaria 
tijdens de zwangerschap wordt bestreden. Het systeem van zwangerschapscontrole met 
wekelijkse screening voor malaria zoals dat op de Thai-Birmese grens wordt uitgevoerd 
blijkt goed te werken. Het resulteerde in een daling van de moedersterfte, maar ook 
werd er weinig malaria rondom de bevalling gezien, weinig malaria in de placenta en 
bij de pasgeborene, en weinig P.falciparum malaria in het kraambed. P.vivax-infectie 
werd wel vaker vastgesteld bij kraamvrouwen dan niet-kraamvrouwen. Deze aanvallen 
van malaria bleken samen te hangen met activatie van levervormen van de parasiet, 
vormen die tijdens de zwangerschap niet behandeld kunnen worden. Het is daarom 
belangrijk om te onderzoeken of primaquine tegen parasieten in de lever vóór of na de 
zwangerschap gegeven kan worden.
Hoewel het systeem met wekelijkse screening zoals in deze thesis beschreven zeer effec-
tief is, hebben heel weinig andere landen ditzelfde systeem geïmplementeerd, en hebben 
nog veel vrouwen malaria tijdens de zwangerschap of de bevalling, met tal van negatieve 
effecten op moeder en kind. In veel risico-landen komen zwangere vrouwen maximaal 
slechts 4 keer op controle, en krijgen ze medicijnen waartegen de parasieten resistent 
zijn. De zoektocht naar effectieve middelen om malaria bij zwangere vrouwen te 
voorkomen moet doorgaan, en in iedere regio zullen weer andere preventieve middelen 
nodig zijn. Screening is een relatief goedkoop en eenvoudig middel. In combinatie met 
goede antimalaria-middelen, is er ongetwijfeld nog heel veel winst te behalen. 




