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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. 
 
 

  


