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Dit proefschrift beschrijft zeven studies naar de operationele aspecten van de diagnostiek, zorg 

en behandeling van tuberculose (TBC) en hiv infectie.  

 

Hoofdstuk 1 introduceert de studies van dit proefschrift, beschrijft de epidemiologie van TBC en 

hiv in Rwanda, de redenen voor deze studies en de setting waarin het onderzoek is uitgevoerd.  

 

In hoofdstuk 2 wordt de uitvoering van het Rwandese TBC bestrijdingsprogramma geëvalueerd 

op basis van twee indicatoren: (1) het percentage longtuberculose patiënten van wie na 2 

maanden behandeling een sputum monster is getest op de aanwezigheid van de TBC bacterie, en 

(2) het percentage longtuberculose patiënten bij wie na 2 maanden geen TBC bacteriën meer 

werd gevonden (sputumconversie). Het onderzoek omvatte alle bacterieel bevestigde 

longtuberculose patiënten gediagnosticeerd en behandeld tussen januari en juni 2006 in 89 

gezondheidscentra in Rwanda. De resultaten lieten zien dat 80% van de patiënten getest werd (dit 

is te laag), en dat bij 82% van de geteste patiënten geen TBC bacteriën meer werd gevonden (dit 

wordt als voldoende beschouwd). De drukste gezondheidscentra en de centra gelegen in rurale 

gebieden hadden vaker minder goede resultaten.  

 

Hoofdstuk 3 analyseert de factoren die geassocieerd zijn met het naleven van TBC behandeling, 

sputumconversie na 2 maanden, sterfte onder TBC patiënten, en het effect van therapietrouw op 

sterfte. De studie was gedaan in een groep nieuwe TBC patiënten die gediagnosticeerd waren in 

het eerste kwartaal van 2007 in 48 gezondheidscentra in Rwanda. TBC patiënten met een hiv 

infectie die nog niet met hiv behandeling begonnen waren, hadden vaker een lage therapietrouw 

(gedefinieerd als het nemen van TBC medicatie op minder dan 90% van de veronderstelde 

dagen). Twintig procent van de patiënten had geen sputumconversie na 2 maanden behandeling; 

dit was significant geassocieerd met de hoeveelheid TBC bacteriën in het sputum monster op het 

moment van diagnose en met een hiv co-infectie. Sterfte was geassocieerd met hogere leeftijd, het 

type TBC, en hiv co-infectie op het moment van diagnose. Lage therapietrouw bleek een 

belangrijke onafhankelijke factor voor sterfte te zijn.  

 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zouden zorgverleners vaker het initiatief moeten 

nemen om hun patiënten op hiv  te laten testen (“provider-initated HIV testing and counselling”, 

PITC), zodat meer mensen op hiv getest worden, hiv sneller na infectie gediagnosticeerd wordt, 

meer mensen bewust zijn van hun hiv status, en patiënten in staat zijn eerder met hiv  

behandeling te beginnen. Hoofdstukken 4 tot 7 beschrijven de resultaten van een grote 
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interventie studie uitgevoerd in 2009-2010 in 8 klinieken in Rwanda, waarbij in 6 van de klinieken 

aan in principe alle bezoekers een hiv test werd aangeboden door de gezondheidswerkers. 

 

Als eerste wordt in hoofdstuk 4 onderzocht in hoeverre kliniekbezoekers en gezondheidswerkers 

PITC een acceptabele aanpak vinden. Verder worden de redenen om wel of niet een hiv  test te 

ondergaan, en factoren die geassocieerd zijn met een hiv  test op de dag van het interview onder 

kliniekbezoekers onderzocht. De studie toont aan dat PITC voor het overgrote deel (>95%) van 

zowel de kliniekbezoekers als de gezondheidswerkers zeer acceptabel was. Het willen weten van 

de eigen hiv status en het aangeboden krijgen van een hiv  test door een gezondheidswerker 

waren de meest voorkomende redenen om op hiv getest te worden. Het al weten van de eigen 

hiv  status en het niet aangeboden krijgen van een hiv test door een gezondheidswerker waren de 

meest voorkomende redenen om niet getest te worden. De resultaten van de interviews leken er 

op te wijzen dat door de introductie van PITC meer mensen getest werden op hiv. De keerzijde 

was dat de werkdruk van de gezondheidswerkers en de wachttijd van de patiënten ook toenamen.  

 

Hoofdstuk 5 presenteert het effect van de introductie van PITC in de poliklinieken van 6 

klinieken  op het aantal mensen dat op hiv getest werd en het aantal mensen dat een hiv positieve 

test uitslag had. We vergeleken het aantal polikliniek bezoekers, het aantal en percentage hiv 

testen en het aantal en percentage positieve hiv testresultaten vóór en na de introductie van 

PITC. De resultaten laten zien dat de introductie van PITC leidde tot een verschuiving van hiv 

testen. Voorheen werden de meeste mensen getest in de speciale klinieken voor vrijwillig 

counselen en testen (VCT), en na invoering van de PITC werd het merendeel getest in de 

polikliniek. Toch was het aantal mensen dat zich liet testen op hiv significant hoger; dit leidde 

echter niet tot het vinden van meer hiv geïnfecteerde personen.  

 

Hoofdstuk 6 beschrijft en analyseert de tijd tussen een hiv diagnose en registratie in het hiv zorg 

en behandelingsprogramma in de periode voordat PITC werd geïntroduceerd. De studie vond 

dat minder dan 50% van de hiv patiënten zich hadden gemeld bij de hiv behandelpolikliniek 

binnen 90 dagen na hiv diagnose. De proportie patiënten die zich meldde bij een hiv polikliniek 

varieerde significant per kliniek; dit suggereert dat specifieke kenmerken van klinieken van 

invloed zijn op de registratie. De studie liet ook zien dat slechts weinig patiënten in een zeer ver 

gevorderd stadium van de infectie verkeerden (geen enkele patiënt was geclassificeerd als WHO 

stadium 4 en maar 9% had een CD4 aantal onder de 100 cellen/mm3). Een te klein deel van de 
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daarvoor in aanmerking komende patiënten (56%) begon met hiv combinatie behandeling 

(cART) binnen 90 dagen na  hiv diagnose. 

 

In hoofdstuk 7 worden de gegevens van hoofdstuk 6 samengevoegd met vergelijkbare gegevens 

verzameld uit de periode na de introductie van PITC. Opnieuw werd gekeken hoeveel van de hiv 

geïnfecteerde patiënten zich aanmeldden voor hiv zorg en behandeling. Factoren die geassocieerd 

zijn met het niet registreren voor hiv zorg, een vergevorderd hiv stadium, en de start van cART 

voor en na de introductie van PITC werden onderzocht. De resultaten lieten zien dat zowel voor 

als na invoering van PITC minder dan de helft van de patiënten zich binnen 90 dagen na 

diagnose registreerden bij de hiv poliklinieken. Psychosociale factoren en factoren gerelateerd aan 

de dienstverlening van gezondheidszorg droegen bij aan het niet-inschrijven voor zorg. Het 

percentage hiv geïnfecteerde patiënten dat zich niet inschreef voor zorg was hoger na de 

introductie van PITC.  

Uit diepte-interviews met een selectie van patiënten van wie was aangenomen dat ze zich niet 

hadden ingeschreven voor hiv zorg, bleek dat sommige patiënten zich al eerder hadden 

ingeschreven voor hiv zorg; deze patiënten hadden zich na de introductie van PITC laten 

hertesten omdat ze b.v. dachten dat de hiv infectie genezen was door gebed. Anderen hadden 

zich laten hertesten vanwege ontkenning van hun hiv status. Een deel van de patiënten bleek 

ingeschreven te staan bij een andere hiv polikliniek. Lange wachttijden bij drukke klinieken, niet 

geïnstrueerd zijn om terug te komen voor klinisch onderzoek en CD4 bepaling, het mislopen van 

een gezondheidswerker op de dag van het afgesproken kliniekbezoek, en niet-functionerende 

laboratoria waren enkele van de gerapporteerde redenen voor het zich niet inschrijven voor hiv 

zorg.  

 

Hoofdstuk 8 beschrijft de prevalentie en determinanten van paradoxale behandelingsresultaten. 

Dit is een combinatie van een goed virologisch resultaat met een gebrekkig immunologisch 

resultaat van cART, of vice versa, na 12 maanden therapie. Dit was een prospectieve cohortstudie  

van cART naïeve patiënten die startten met cART in negen rurale gezondheidscentra in Rwanda. 

Ongeveer 29% van de patiënten hadden een onvoldoende immunologische response op 

behandeling ondanks goede onderdrukking van het virus. Ongeveer 17% van de patiënten had 

een gewenste verhoging van het aantal CD4 cellen, ondanks een niet volledige onderdrukking van 

het virus. Een onvoldoende immunologische response ondanks goede virale onderdrukking was 

significant geassocieerd met leeftijd boven de 35 jaar en een langere reistijd naar de kliniek. Een 

goede CD4 reactie ondanks onvoldoende virale onderdrukking kwam vaker voor bij mannen. 
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Hoofdstuk 9 beschouwt de belangrijkste bevindingen, trekt conclusies en presenteert 

aanbevelingen voor de praktijk van de volksgezondheid en voor verder onderzoek. Meer 

inspanningen zijn nodig om zorgverleners de standaard diagnostiek en TBC 

behandelingsrichtlijnen beter te laten naleven tijdens de eerste behandelingsfase. De drukste 

klinieken zouden voorrang moeten krijgen wat betreft extra personeel en interventies die de 

prestatie van gezondheidswerkers verbeteren. Interventies die leiden tot eerdere TBC detectie, 

het intensiveren van het testen van TBC patiënten op hiv infectie, en het intensiever volgen van 

TBC patiënten voor betere therapietrouw moeten worden geïmplementeerd.   

 

Het stelselmatig aanbieden van een hiv test aan bezoekers van een kliniek was zeer acceptabel en 

leidde tot een stijging van het aantal mensen dat zich op hiv lieten testen, maar bleek niet effectief 

in het vinden van meer hiv geïnfecteerde personen in Rwanda. Desalniettemin geven onze 

resultaten sterke aanwijzingen dat er behoefte is aan gerichte interventies en extra middelen om 

de ervoor te zorgen dat hiv patiënten na hun diagnose in specifiek hiv zorg komen. Goedkope 

testen om de hoeveelheid virusdeeltjes in het bloed te meten zouden moeten worden 

geïntroduceerd om onnodige aanpassingen aan de therapie (met name het starten van een 

tweedelijnsbehandeling) te voorkomen in gebieden met beperkte middelen. Operationeel 

onderzoek naar aspecten van TBC en hiv diagnostiek, zorg en behandeling, teneinde de praktijk 

van de gezondheidszorg te verbeteren, verdient prioriteit.  

 


