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Samenvatting 
 
Dit proefschrift heeft de behoefte aan chirurgie en chirurgische capaciteit van de gezondheidszorg in Sierra 
Leone onderzocht. In dit land hebben momenteel grote delen van de bevolking geen toegang tot chirurgische 
zorg. Hiertoe zijn twee nieuwe vragenlijsten ontwikkeld. Het onderzoek werd uitgevoerd in Sierra Leone 
aangezien Surgeons OverSeas sinds 2008 samen met de locale chirurgen en het Ministerie van Volksgezondheid 
in Sierra Leone werkt. Bovendien was er veel enthousiastme om mee te doen in Sierra Leone.  
 
Het eerste deel van dit proefschrift bespreekt de chirurgische behoefte in Sierra Leone, zoals geevalueerd met 
Surgeons OverSeas Assessment of Surgical need (SOSAS) uitgevoerd in het begin van 2012. Deze vragenlijst is 
gebaseerd op de schaars aanwezige literatuur en ontwikkeld in discussie met specialisten die als experts worden 
gezien als het gaat om chirurgische hulp verlening in ontwikkelingslanden en specialisten op het gebied van 
bevolkingsonderzoeken. Door hetzelfde onderzoek ook uit te voeren in Rwanda, met een ander onderzoeks 
team, is de methode geëvalueerd op reproduceerbaarheid. Het onderzoek over de chirurgische capaciteit van 
Sierra Leone wordt gepresenteerd in deel twee van dit proefschrift. De beschikbaarheid van chirurgische 
mogenlijkheden in de verschillende ziekenhuizen in Sierra Leone is gekwantificeerd met een andere survey 
(PIPES; Personel, Infrastructure, Procedures, Equipment and Supplies). Deze vragenlijst is gebaseerd op een 
eerder gebruikte vragenlijst van de Wereld Gezondheids Organizatie maar vereenvoudigd en verbeterd voor 
gebruik en vergelijking. 
 
In hoofdstuk 1 beschrijf ik de pilot-studie van SOSAS in Sierra Leone. Het werd al snel duidelijk dat het gebruik 
van iPads voor de invoering van antwoorden relatief eenvoudig en simpel was voor de interviewers als ook de 
onderzoekers. Directe analyse van de verzamelde gegevens gaf de mogelijkheid voor de snelle feedback en de 
nodige aanpassingen. Hoewel de vragenlijst meer dan 400 vragen heeft, geeft de huidige opmaak in electronisch 
formaat de mogelijkheid om de volledige survey van een huishouden en een gedetailleerd interview met twee 
willekeurig geselecteerde leden van het huishouden in gemiddeld 25 minuten te voltooien. De pilot-studie gaf 
aan dat SOSAS in Sierra Leone acceptabel was, met een respons van 96%. Vijf hoofdsecties en vragen van SOSAS 
zijn gewijzigd voor verduidelijking, verbetering en vereenvoudiging. 
 
De resultaten van SOSAS, na uitvoering in alle districten van Sierra Leone, worden beschreven in hoofdstuk 2. 
Van de 1875 beoogde huishoudens, werden de gegevens geanalyseerd van 1843 huishoudens (respons: 98%). In 
totaal rapporteerden 896 respondenten (25%; 95% BI 22,9-26,2) een mogelijk chirurgische aandoening op het 
moment van het onderzoek (prevalentie). Vervolgens bleek dat 179 van de 709 (25%; 95% BI 22,5-27,9) 
overleden familieleden in het jaar voorafgaand aan het onderzoek meest waarschijnlijk chirurgishe zorg nodig 
hadden gehad. De antwoorden zijn gebaseerd op wat de bevolking aangeeft als een chirurgisch probleem. Deze 
gezondheids problemen dienen uiteraard nader geevalueerd te worden door een dokter met chirurgische kennis 
en mogelijkheden en geven dan ook niet het uiteindelijk aantal benodigde operaties weer. Maar toch kunnen we 
concluderen dat de chirurgishe zorg in landen als Sierra Leone meer aandacht zou moeten krijgen dan 
momenteel wordt gegeven. We doe de aanbeveling dat chirurgisch gerelateerde vragen worden ingelast in de 
standaard demografische gezondheidsenquetes, alleen dan komt er een evenwichtige weergave van de 
gezondheidsproblemen in een land als Sierra Leone.  
 
Een gedetailleerde analyse van verwondingen en traumata wordt gegeven in hoofdstuk 3. Twaalf procent van de 
bevolking in Sierra Leone vermeldde ten minste 1 traumatisch letsel in het jaar voorafgaand aan de enquête; de 
meest voorkomende oorzaak van niet-fatale verwondingen was vallen (40%). Verkeer gerelateerde 
verwondingen waren de belangrijkste oorzaak van dodelijke verwondingen (32%). Vrouwen hadden minder kans 
op een dodelijk traumatisch letsel dan mannen (odds ratio (OR), 0,69, 95% BI 0,57-0,83). Er was geen verschil in 
stedelijke gebieden in de oorzaak van verwonding en geslacht. Echter, op het platteland, had een groter aandeel 
van de mannen in vergelijking met de vrouwen een verwonding als gevolg van vallen, motorongevallen en 
schotwonden. Deze bevinding kan de relatieve gelijkheid van de activiteiten van mannen en vrouwen in 
stedelijke gebieden weerspiegelen. Deze verschilt mogenlijk van de meer onderscheiden rollen die mannen en 
vrouwen hebben op het platteland. De meest voorkomende blessure was aan de ledematen, ongeacht leeftijd of 

and the health care provider. 
 
It has been clear to us throughout this study that close collaboration with local and international health care 
workers, non-governmental organization as well as academic institutions and the local governments are needed 
to analyze and improve surgical health care in LMIC's. Both need and capacity assessments are part of the 
foundation needed to build a good surgical network. Through my thesis, I have tried to begin to lay such a 
foundation by analyzing how these assessments can be developed and applied in a methodical and effective 
manner, not only in Sierra Leone, but also in a broader sense in other countries which have similar needs. 
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Appendices Samenvatting

dit proefschrift gaat verder in op de chirurgische capaciteit van Sierra Leone en gebruikt een methode welke ook 
in andere landen is toegepast. 
 
De nieuw ontwikkelde PIPES enquête (Personeel, Infrastructure, Procedures, Infrastructure and Supplies) wordt 
uitgelegd in hoofdstuk 7, en toegepast om de beschikbare middelen voor chirurgische capaciteit in Sierra Leone 
te evalueren. We waren ook in staat om onze bevindingen uit 2011 te vergelijken met die van een vergelijkbaar 
onderzoek in 2008. Niet onverwachts heeft Sierra Leone minimale chirurgische capaciteit, een groot deel van de 
middelen die nodig zijn om veilig chirurgische zorg te bieden ontbreekt. Hoewel veel van de voorzieningen in het 
algemeen waren verbeterd, zoals aangegeven door de PIPES-index, waren er nog steeds veel personeels tekorten 
in 2011. De vragenlijst identificeerde ook een beperkt aantal anesthesieapparaten, zuurstof-meters, chirurgische 
instrumentaria, steriele kleding en doeken als ook een tekort aan hechtingen en oogbescherming voor het 
personeel. Ook was er een tekort aan anesthesisten en chirurgen, en zelfs gekwalificeerde basisartsen. Het totale 
aantal ziekenhuisbedden en personeel was gestegen. De meeste ziekenhuizen hadden 1 operatiekamer, terwijl 4 
ziekenhuizen 2 of meer functionele operatiekamers hadden. 
 
Een specifieke beoordeling van capaciteit op het gebied van kinderchirurgie wordt gepresenteerd in hoofdstuk 8. 
Dit geeft aan dat een liesbreuk bij kinderen in 67% van de ziekenhuizen kon worden hersteld, terwijl geen van de 
meer gecompliceerde procedures, zoals correctie van een hazenlip of klompvoet kon worden uitgevoerd in een 
staats-ziekenhuis in Sierra Leone. Het is betreurenswaardig dat aangeboren misvormingen van het gezicht, hoofd 
en halsgebied (n = 16) en van de extremiteiten (n = 12), waarvan het bevolkingsonderzoek had aangetoond dat 
deze een aanzienlijke gezondheidslast representeerden bij kinderen (hoofdstuk 4), niet konden worden 
gecorrigeerd in de gezondheidszorg van de overheid van Sierra Leone. Een tijdelijke oplossing kan zijn om 
gespecialiseerde (internationale) teams samen te laten werken met de lokale chirurgen, zodat tijdens de 
operaties niet alleen de patient geholpen wordt, maar ook gewerkt wordt aan locale capaciteitsversterking.  
 
Alhoewel er de nodige gebreken zijn in de mogelijkheid voor kinderchirurgie, de locale algemeen chirurgen 
operen kinderen, zoals beschreven in hoofdstuk 9. Dit hoofdstuk kijkt specifiek naar de relatie tussen de 
toename van de operaties uitgevoerd na de aankondiging door het Ministerie van Volksgezondheid van Sierra 
Leone met een programma dat gratis gezondheidszorg biedt aan kinderen onder de leeftijd van 5 jaar.  
 
Het totaal aantal operaties uitgevoerd in Connaught Hospital in de 20 maanden vóór en na de start van het vrije 
gezondheidszorgprogramma was toegenomen met 28% (van 1.435 tot 1.840), meest waarschijnlijk doordat er 
een aantal verbeteringen waren ingevoerd in het ziekenhuis. In dezelfde periode steeg het aantal operaties voor 
kinderen onder 5 jaar met 500%, van 42 tot 210. Deze stijging was aanzienlijk groter dan de stijging van 17% (van 
1393 tot 1630) gezien bij operaties op patiënten van 5 jaar en ouder (p <0,01). Onze bevinding uit het 
bevolkinsonderzoek met SOSAS gaf aan dat een pediatrische hernia (zachte zwellingen in de liesstreek) de meest 
genoemde chirurgische abnormaliteit was, dit kwam overeen met het feit dat de meest uitgevoerde operatie bij 
kinderen een voor een hernia was. De verhouding van meisjes:jonges die een operatie ondergingen was  1:20 
voor de start van vrije gezondheidszorg; dit daalde tot een verhouding van 1:6,5. Dit laatste suggereert dat gratis 
gezondheidszorg voor kinderen onder vijf jaar kan bijdragen aan een vermindering van geslachtsongelijkheid in 
toegang tot gezondheidszorg. Hoewel het gratis gezondheidszorg initiatief voor kinderen onder 5 werd 
aangekondigd als een succes, de betaling voor een operatie (de chirurgen, apparatuur en materialen), komen 
momenteel niet in aanmerking voor vergoeding door het Ministerie van Volksgezondheid en wordt momenteel 
door het ziekenhuis en de chirurgen betaald. Uiteraard moet dit heroverwogen worden in de wetenschap dat er 
veel chirurgische aandoeningen zijn zoals aangetoond met SOSAS in het eerste deel van dit proefschrift. 
 
Tenslotte, in hoofdstuk 10, geven we de resultaten weer van een systematische review van artikelen met 
resultaten van  de ‘WHO Tool for the Situational Analysis of Access to Emergency and Essential Surgical Care’ om 
de veiligheid van de operaties uitgevoerd in verband met besmettelijke ziekten te evalueren. In dit hoofdstuk 
geven we een overzicht van de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen zoals sterile handschoenen, schorten 
en oog bescherming, die dagelijkse nodig zijn om gezondheidswerkers te beschermen tegen besmettelijke 
ziekten. Er waren acht publicaties op het moment van onze analyse, die gegevens documenteren van 164 

geslacht. Onze resultaten zijn vergelijkbaar met en aanvullend op  eerder gevonden resultaten van letsel en 
trauma specifieke enquêtes in ontwikkelings landen. 
 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de behoefte aan gespecialiseerde kinderchirurgie. Er werden 1583 kinderen onder de 
leeftijd van 18 jaar geïnterviewd met de hulp van hun voogden. De meeste kinderen (n = 1013; 64,0%) woonden 
op het platteland. Een chirurgishe aandoening ten tijde van het interview werd gerapporteerd voor 279 kinderen 
(17,6%; 95% BI 15,7-19,5). Kinderen in de noordelijke en oostelijke provincies van Sierra Leone hadden meer 
kans op een chirurgische probleem, dan die in het zuiden en westen. 
 
Hoofdstuk 5 gaat in op chirurgische behoeften voor vrouwen, met name verloskundige problemen, een gebied 
wat mijn speciale interesse heeft. De bezochte huishoudens omvatten 3318 vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 
Gedetailleerde gegevens werden verzameld van 1.205 vrouwen, die willekeurig waren geselecteerd. Twintig 
procent (95% BI 17,9-22,5%) van deze vrouwen gebruikte een anti-conceptie methode; hormonale injecties 
(depoprovera) was de meest gebruikte methode.  
 
Negenenvijftig procent (95% BI 54,0-63,0%) van de bevallingen vond plaats buiten een zorginstelling. Van het 
totaal aantal geboren kinderen, werd 1,9% (95% BI 1,3-2,5%) naar verluidt geboren via een keizersnede, terwijl 
slechts 0,4% werd geboren met een vacuum- of tang-verlossing. Door de interviews met de vertegenwoordigers 
van de huishoudens bleek dat er 53 gevallen van moedersterfte waren geweest in de 12 maanden voorafgaand 
aan het onderzoek. Dit resulteert in een schatting van moedersterfte van 1600 / 100.000 vrouwen per jaar. 
Dertig overleden vrouwen (n=30, 56,6%) hadden geen enkele vorm van moderne gezondheidszorg gekregen, in 
53% (16/30) gaf de familie aan dat hun financiele situatie de belangrijkste beperkende factor was. Deze hoge 
moedersterfte, het lage percentage van vacuum- en tang-verlossingen en het lage percentage keizersneden in 
combinatie met de gerapporteerde financiële beperkingen, suggereren dat het initiatief om zwangere vrouwen 
gratis gezondheidszorg te geven in Sierra Leone nog onvoldoende dekking heeft bereikt. 
 
Als onderdeel van het testen van de reproduceerbaarheid van de SOSAS survey, werd dezelfde vragenlijstmet 
lokale aanpassingen, ook gebruikt in een nationale evaluatie van chirurgische behoeften in Rwanda. Dit land 
heeft meer financiele mogelijkheden en een beter gestructureerd gezondheidszorgsysteem dan Sierra Leone, en 
wordt derhalve veel hoger op de ontwikkelingschaal geplaatst. De resultaten van dit onderzoek worden 
gepresenteerd in hoofdstuk 6. Dit onderzoek omvatte interviews met 1.626 huishoudens, met twee interviews 
per huishouden gaf dit informatie over 3175 personen. De analyse liet zien dat 41,2% (95% BI 38,8-43,6%) van de 
bevolking ten minste eenmaal een chirurgische aandoening heeft gehad tijdens hun leven; 14,8% (95% BI 13,3-
16,5%) had een chirurgische probleem tijdens het jaar voorafgaand aan het onderzoek, terwijl 6,4% (95% BI 5,6-
7,3%) van de bevolking een huidig probleem had dat een chirurgishe evaluatie vereiste. In vergelijking met de 
resultaten in  hoofdstuk twee, blijkt dat er minder directe behoefte aan een chirurgische evaluatie is in Rwanda, 
dan in  Sierra Leone. Een totaal van 32,9% van de sterfgevallen in de huishoudens, in het jaar voorafgaand aan 
het onderzoek, kon worden toegeschreven aan een gezondheids probleem wat in de westerse wereld wordt 
benadered door chirurgische hulp. Het ontbreken van middelen om een patient te vervoeren naar het 
dichtsbijzijnde ziekenhuis was in 55,0% van de sterftegevallen problematisch.  
 
Wij concludeerden dat met een zeer grove schatting, door het gebruik van de ondergrens van het 
betrouwbaarheidsinterval (BI) voor chirurgische behoefte in Rwanda, dat tenminste 56 miljoen mensen in sub-
Sahara Afrika momenteel de behoefte hebben aan een chirurgische evaluatie en meest waarschijnlijk een 
operatie nodig hebben. 
 
Het is meest waarschijnlijk dat deze nieuw gedocumenteerde, maar waarschijnlijk reeds lang bestaande, 
epidemie van chirurgisch behandelbare aandoeningen, wordt bepaald door de minimale chirurgische capaciteit 
van Sierra Leone. Achterstand van zaken, als ook lokale milieu-, genetische, culturele of beroepsmatige redenen 
kunnen meespelen in zo'n grote behoefte aan chirurgische zorg. Zoals werd opgemerkt door de evaluatie sessies 
met de interviewers waren de meeste mensen op de hoogte van veel voorkomende chirurgische problematiek. 
Dit geeft aan dat het werken aan chirurgische capaciteit een politieke prioriteit zou moeten zijn. Deel twee van 
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dit proefschrift gaat verder in op de chirurgische capaciteit van Sierra Leone en gebruikt een methode welke ook 
in andere landen is toegepast. 
 
De nieuw ontwikkelde PIPES enquête (Personeel, Infrastructure, Procedures, Infrastructure and Supplies) wordt 
uitgelegd in hoofdstuk 7, en toegepast om de beschikbare middelen voor chirurgische capaciteit in Sierra Leone 
te evalueren. We waren ook in staat om onze bevindingen uit 2011 te vergelijken met die van een vergelijkbaar 
onderzoek in 2008. Niet onverwachts heeft Sierra Leone minimale chirurgische capaciteit, een groot deel van de 
middelen die nodig zijn om veilig chirurgische zorg te bieden ontbreekt. Hoewel veel van de voorzieningen in het 
algemeen waren verbeterd, zoals aangegeven door de PIPES-index, waren er nog steeds veel personeels tekorten 
in 2011. De vragenlijst identificeerde ook een beperkt aantal anesthesieapparaten, zuurstof-meters, chirurgische 
instrumentaria, steriele kleding en doeken als ook een tekort aan hechtingen en oogbescherming voor het 
personeel. Ook was er een tekort aan anesthesisten en chirurgen, en zelfs gekwalificeerde basisartsen. Het totale 
aantal ziekenhuisbedden en personeel was gestegen. De meeste ziekenhuizen hadden 1 operatiekamer, terwijl 4 
ziekenhuizen 2 of meer functionele operatiekamers hadden. 
 
Een specifieke beoordeling van capaciteit op het gebied van kinderchirurgie wordt gepresenteerd in hoofdstuk 8. 
Dit geeft aan dat een liesbreuk bij kinderen in 67% van de ziekenhuizen kon worden hersteld, terwijl geen van de 
meer gecompliceerde procedures, zoals correctie van een hazenlip of klompvoet kon worden uitgevoerd in een 
staats-ziekenhuis in Sierra Leone. Het is betreurenswaardig dat aangeboren misvormingen van het gezicht, hoofd 
en halsgebied (n = 16) en van de extremiteiten (n = 12), waarvan het bevolkingsonderzoek had aangetoond dat 
deze een aanzienlijke gezondheidslast representeerden bij kinderen (hoofdstuk 4), niet konden worden 
gecorrigeerd in de gezondheidszorg van de overheid van Sierra Leone. Een tijdelijke oplossing kan zijn om 
gespecialiseerde (internationale) teams samen te laten werken met de lokale chirurgen, zodat tijdens de 
operaties niet alleen de patient geholpen wordt, maar ook gewerkt wordt aan locale capaciteitsversterking.  
 
Alhoewel er de nodige gebreken zijn in de mogelijkheid voor kinderchirurgie, de locale algemeen chirurgen 
operen kinderen, zoals beschreven in hoofdstuk 9. Dit hoofdstuk kijkt specifiek naar de relatie tussen de 
toename van de operaties uitgevoerd na de aankondiging door het Ministerie van Volksgezondheid van Sierra 
Leone met een programma dat gratis gezondheidszorg biedt aan kinderen onder de leeftijd van 5 jaar.  
 
Het totaal aantal operaties uitgevoerd in Connaught Hospital in de 20 maanden vóór en na de start van het vrije 
gezondheidszorgprogramma was toegenomen met 28% (van 1.435 tot 1.840), meest waarschijnlijk doordat er 
een aantal verbeteringen waren ingevoerd in het ziekenhuis. In dezelfde periode steeg het aantal operaties voor 
kinderen onder 5 jaar met 500%, van 42 tot 210. Deze stijging was aanzienlijk groter dan de stijging van 17% (van 
1393 tot 1630) gezien bij operaties op patiënten van 5 jaar en ouder (p <0,01). Onze bevinding uit het 
bevolkinsonderzoek met SOSAS gaf aan dat een pediatrische hernia (zachte zwellingen in de liesstreek) de meest 
genoemde chirurgische abnormaliteit was, dit kwam overeen met het feit dat de meest uitgevoerde operatie bij 
kinderen een voor een hernia was. De verhouding van meisjes:jonges die een operatie ondergingen was  1:20 
voor de start van vrije gezondheidszorg; dit daalde tot een verhouding van 1:6,5. Dit laatste suggereert dat gratis 
gezondheidszorg voor kinderen onder vijf jaar kan bijdragen aan een vermindering van geslachtsongelijkheid in 
toegang tot gezondheidszorg. Hoewel het gratis gezondheidszorg initiatief voor kinderen onder 5 werd 
aangekondigd als een succes, de betaling voor een operatie (de chirurgen, apparatuur en materialen), komen 
momenteel niet in aanmerking voor vergoeding door het Ministerie van Volksgezondheid en wordt momenteel 
door het ziekenhuis en de chirurgen betaald. Uiteraard moet dit heroverwogen worden in de wetenschap dat er 
veel chirurgische aandoeningen zijn zoals aangetoond met SOSAS in het eerste deel van dit proefschrift. 
 
Tenslotte, in hoofdstuk 10, geven we de resultaten weer van een systematische review van artikelen met 
resultaten van  de ‘WHO Tool for the Situational Analysis of Access to Emergency and Essential Surgical Care’ om 
de veiligheid van de operaties uitgevoerd in verband met besmettelijke ziekten te evalueren. In dit hoofdstuk 
geven we een overzicht van de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen zoals sterile handschoenen, schorten 
en oog bescherming, die dagelijkse nodig zijn om gezondheidswerkers te beschermen tegen besmettelijke 
ziekten. Er waren acht publicaties op het moment van onze analyse, die gegevens documenteren van 164 

geslacht. Onze resultaten zijn vergelijkbaar met en aanvullend op  eerder gevonden resultaten van letsel en 
trauma specifieke enquêtes in ontwikkelings landen. 
 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de behoefte aan gespecialiseerde kinderchirurgie. Er werden 1583 kinderen onder de 
leeftijd van 18 jaar geïnterviewd met de hulp van hun voogden. De meeste kinderen (n = 1013; 64,0%) woonden 
op het platteland. Een chirurgishe aandoening ten tijde van het interview werd gerapporteerd voor 279 kinderen 
(17,6%; 95% BI 15,7-19,5). Kinderen in de noordelijke en oostelijke provincies van Sierra Leone hadden meer 
kans op een chirurgische probleem, dan die in het zuiden en westen. 
 
Hoofdstuk 5 gaat in op chirurgische behoeften voor vrouwen, met name verloskundige problemen, een gebied 
wat mijn speciale interesse heeft. De bezochte huishoudens omvatten 3318 vrouwen in de vruchtbare leeftijd. 
Gedetailleerde gegevens werden verzameld van 1.205 vrouwen, die willekeurig waren geselecteerd. Twintig 
procent (95% BI 17,9-22,5%) van deze vrouwen gebruikte een anti-conceptie methode; hormonale injecties 
(depoprovera) was de meest gebruikte methode.  
 
Negenenvijftig procent (95% BI 54,0-63,0%) van de bevallingen vond plaats buiten een zorginstelling. Van het 
totaal aantal geboren kinderen, werd 1,9% (95% BI 1,3-2,5%) naar verluidt geboren via een keizersnede, terwijl 
slechts 0,4% werd geboren met een vacuum- of tang-verlossing. Door de interviews met de vertegenwoordigers 
van de huishoudens bleek dat er 53 gevallen van moedersterfte waren geweest in de 12 maanden voorafgaand 
aan het onderzoek. Dit resulteert in een schatting van moedersterfte van 1600 / 100.000 vrouwen per jaar. 
Dertig overleden vrouwen (n=30, 56,6%) hadden geen enkele vorm van moderne gezondheidszorg gekregen, in 
53% (16/30) gaf de familie aan dat hun financiele situatie de belangrijkste beperkende factor was. Deze hoge 
moedersterfte, het lage percentage van vacuum- en tang-verlossingen en het lage percentage keizersneden in 
combinatie met de gerapporteerde financiële beperkingen, suggereren dat het initiatief om zwangere vrouwen 
gratis gezondheidszorg te geven in Sierra Leone nog onvoldoende dekking heeft bereikt. 
 
Als onderdeel van het testen van de reproduceerbaarheid van de SOSAS survey, werd dezelfde vragenlijstmet 
lokale aanpassingen, ook gebruikt in een nationale evaluatie van chirurgische behoeften in Rwanda. Dit land 
heeft meer financiele mogelijkheden en een beter gestructureerd gezondheidszorgsysteem dan Sierra Leone, en 
wordt derhalve veel hoger op de ontwikkelingschaal geplaatst. De resultaten van dit onderzoek worden 
gepresenteerd in hoofdstuk 6. Dit onderzoek omvatte interviews met 1.626 huishoudens, met twee interviews 
per huishouden gaf dit informatie over 3175 personen. De analyse liet zien dat 41,2% (95% BI 38,8-43,6%) van de 
bevolking ten minste eenmaal een chirurgische aandoening heeft gehad tijdens hun leven; 14,8% (95% BI 13,3-
16,5%) had een chirurgische probleem tijdens het jaar voorafgaand aan het onderzoek, terwijl 6,4% (95% BI 5,6-
7,3%) van de bevolking een huidig probleem had dat een chirurgishe evaluatie vereiste. In vergelijking met de 
resultaten in  hoofdstuk twee, blijkt dat er minder directe behoefte aan een chirurgische evaluatie is in Rwanda, 
dan in  Sierra Leone. Een totaal van 32,9% van de sterfgevallen in de huishoudens, in het jaar voorafgaand aan 
het onderzoek, kon worden toegeschreven aan een gezondheids probleem wat in de westerse wereld wordt 
benadered door chirurgische hulp. Het ontbreken van middelen om een patient te vervoeren naar het 
dichtsbijzijnde ziekenhuis was in 55,0% van de sterftegevallen problematisch.  
 
Wij concludeerden dat met een zeer grove schatting, door het gebruik van de ondergrens van het 
betrouwbaarheidsinterval (BI) voor chirurgische behoefte in Rwanda, dat tenminste 56 miljoen mensen in sub-
Sahara Afrika momenteel de behoefte hebben aan een chirurgische evaluatie en meest waarschijnlijk een 
operatie nodig hebben. 
 
Het is meest waarschijnlijk dat deze nieuw gedocumenteerde, maar waarschijnlijk reeds lang bestaande, 
epidemie van chirurgisch behandelbare aandoeningen, wordt bepaald door de minimale chirurgische capaciteit 
van Sierra Leone. Achterstand van zaken, als ook lokale milieu-, genetische, culturele of beroepsmatige redenen 
kunnen meespelen in zo'n grote behoefte aan chirurgische zorg. Zoals werd opgemerkt door de evaluatie sessies 
met de interviewers waren de meeste mensen op de hoogte van veel voorkomende chirurgische problematiek. 
Dit geeft aan dat het werken aan chirurgische capaciteit een politieke prioriteit zou moeten zijn. Deel twee van 
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Appendices

LIST OF ABBREVIATIONS 
 
CAPI  Computer-Assisted Personal Interviewing 
COMAHS College of Medicine and Allied Health Sciences (in Freetown, Sierra Leone) 
CPD  Cephalo-Pelvic Disproportion 
DALY(s)  Disability Adjusted Life Year(s) 
DHS  Demographic Health Survey 
EA  Enumeration Area, the smallest geographic area chosen as clusters 
GIEESC  Global Initiative of Emergency and Essential Surgical Care 
GNI  Gross National Income 
HDI  Human Development Index 
HIC  High Income Countries 
HIV  Human Immunodeficiency Virus 
KIT  Royal Tropical Institute in Amsterdam 
LMIC(s)  Low and Middle Income Country/Countries 
MDG(s)  Millennium Development Goal(s) 
MoHS  Ministries of Health and Sanitation 
NGO(s)  Non-Governmental Organization(s) 
PI  Principle Investigator 
PIPES  Personnel, Infrastructure, Procedures, Equipment and Supplies; a tool for surgical capacity  
  assessment 
SOS  Surgeons OverSeas, A NGO with a mission to save lives in developing countries by improving  
  surgical care.  
SOSAS  Surgeons OverSeas Assessment of Surgical need (available via www.surgeonsoverseas.org)  
SSA  Sub-Saharan Africa 
SSL  Statistics Sierra Leone, the National Statistics Bureau of Sierra Leone 
UH  Umbilical Hernia 
UN  United Nations 
US  United States of America 
WHO  World Health Organization 
 
 

ziekenhuizen: Afghanistan (17), Gambia (18), Ghana (17), Liberia (16), Mongolië (44), Sierra Leone (12), Solomon 
eilanden (9) en Sri Lanka (31). In geen enkel land waren alle items aanwezig. Oogbescherming was slechts 
aanwezig in 1 ziekenhuis in Sri Lanka (4%) en het was het meest beschikbaar in Liberia, maar nog steeds slechts in 
56% van de ziekenhuizen. De beschikbaarheid van steriele handschoenen varieerde van 24% in Afghanistan tot 
94% in Ghana. Chirurgische patiënten in HIV-endemische gebieden hebben meer kans om een HIV-infectie te 
hebben dan de algemene bevolking, en deze studie wijst op de beperkte middelen die beschikbaar zijn voor de 
bescherming van werknemers in de gezondheidszorg. Deze beroepsgroep heeft een hoog beroepsrisico op 
HIV/AIDS of andere aandoeningen die via bloed overdraagzaam zijn. Ontwikkelings programma’s in 
gezondheidzorg moeten speciale aandacht geven aan de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Het niet in acht 
nemen van de genoemde beschermende middelen voor aandoeningen die via bloed overdraagbaar zijn, zou niet 
alleen onverstandig zijn, maar zou ook onethisch zijn vanuit het perspectief van zowel de patiënt als de 
zorgverlener. 
 
Op basis van de ervaring met ons onderzoek zijn wij van mening dat er een nauwe samenwerking moet zijn 
tussen lokale en internationale gezondheidswerkers, niet-gouvernementele organisaties , academische 
instellingen en lokale overheden. Dit is  nodig om de chirurgische gezondheidszorg te analyseren en te 
verbeteren. Het inventariseren van de behoefte aan chirurgie en chirurgische capaciteit, vormt de basis die nodig 
is om een goed chirurgische netwerk op te bouwen. Door mijn proefschrift heb ik geprobeerd om een basis te 
leggen voor een methodologie als ook een eerste schatting van de chirurgische epidemiologie. Ik heb 
aangetoond dat het mogelijk is om een bevolkings onderzoek naar chirurgische aandoeningen te doen, dat de 
behoefte aan chirurgie hoog is, en dat een evaluatie van de chirurgische capaciteit inzicht geeft in de specifieke 
tekortkomingen, niet alleen in Sierra Leone, maar ook in andere landen die vergelijkbare behoeften hebben. 
 
 

  


