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Samenvatting 

Hoofdstuk 1. Inleiding en doelstellingen. 

Gezondheids‐gerelateerde millenniumdoelstellingen zullen, ondanks het bestaan van effectieve 

interventies, in veel lage‐en midden‐inkomenslanden (low‐ and middle‐income countries: LMIC) 

tot 2015 niet gehaald worden, vooral in Sub‐Sahara Afrika. Systematische vaccinatie in de 

kindertijd is een van de meest kosteneffectieve gezondheidsinterventies en heeft bewezen 

gedurende tientallen jaren miljoenen levens te redden. Terwijl een relatief hoge dekkingsgraad is 

bereikt voor het grootste deel van de routine vaccins, zijn er grote ongelijkheden tussen en 

binnen landen bij de toegang tot immunisatie. Bijzonder kwetsbare groepen blijven niet 

gevaccineerd. De strategische advies groep van deskundigen (Strategic Advisory Group of Experts: 

SAGE) van de WHO is de groep met een adviserende rol in het wereldwijde immunisatie beleid. 

De bestaande ongelijkheid in immunisatie beseffend, heeft SAGE opgeroepen dat systematischer 

bewijs wordt geleverd om het probleem van het niet gevaccineerd zijn te beschrijven en de 

sociaal‐economische en gender‐gerelateerde determinanten van niet gevaccineerde kinderen te 

beoordelen, om zo over hun beslissingen en het wereldwijde en nationale beleid te informeren. 

Het algemene doel van dit proefschrift is om het bewijs van de kloof in het beleid te brengen om 

het wereldwijde immunisatie beleid over de status en de determinanten van niet gevaccineerde 

kinderen te informeren; dat wil zeggen de kinderen die geen enkele dosis van routine vaccinaties 

hebben ontvangen. De doelstellingen van dit project zijn: 

1. Om een algoritme en software te ontwikkelen om gegevens voor analyses van 

verschillende ontwerpen van de nationale representatieve huishoudelijke enquêtes te 

harmoniseren. 

2. Om de kwaliteit van vaccinatie gegevens van afzonderlijke onderwerpen van de 

huishoudelijke enquêtes met de gegevens van de administratieve controle van vaccinatie 

te vergelijken. 

3. Om sociaal‐demografische en gender‐gerelateerde determinanten van niet gevaccineerde 

kinderen te beschrijven. 

4. Ter beoordeling van het feiten materiaal van immunisatie‐gerelateerde versterking van de 

gezondheidssystemen, voor het gebruik in de voorstellen van financiering. 

 

Aan deze doelstellingen werd voldaan door een reeks analyses die in de artikelen in deze 

dissertatie gerapporteerd werden. Een algoritme werd gemaakt om het harmonisatie proces van 

grote hoeveelheden data sets, gebruikt in deze analyses (hoofdstuk 2) te begeleiden; de kwaliteit 

en de afwijkingen tussen de verschillende bronnen van gegevens van vaccinatie (routine 

administratieve gegevens en enquêtes) werden beschreven (hoofdstuk 3); socio‐demografische 

en gender‐gerelateerde vaccinatie determinanten waren analyses met behulp van logistische 

regressie technieken (hoofdstukken 4 en 5); en tenslotte werd een bureau evaluatie ondernomen 

om het gebruik van dit soort van bewijs door landen die bij de GAVI Alliance voor steun voor de 

versterking van de gezondheidszorg aanvragen, te toetsen. 
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Hoofdstuk 2. Harmonisatie van namen van variabelen vóór het uitvoeren van 

statistische analyses met meerdere datasets: een geautomatiseerde aanpak. 

Achtergrond 

Data eisen door regeringen, donors en de internationale gemeenschap om te meten of prestaties 

van gezondheid en ontwikkeling in de afgelopen tien jaar gestegen zijn. Datasets geproduceerd in 

onderzoeken in verschillende landen en jaren worden vaak gecombineerd om tijd trends en 

geografische patronen van demografische en de gezondheid betreffende indicatoren te 

analyseren. Daar echter niet alle datasets dezelfde structuur, definities van variabelen en codes 

hebben, moeten zij vóór de invoeging aan de statistische analyses geharmoniseerd worden. 

Handmatig zijn zoeken, hernoemen en hercodering van variabelen uiterst vervelend en gevoelig 

voor fouten, vooral wanneer het aantal datasets en variabelen groot is. Dit artikel presenteert een 

geautomatiseerde aanpak om namen van variabelen in verschillende datasets te harmoniseren, 

wat het zoeken van variabelen optimaliseert, handmatig invoegen minimaliseert en het risico van 

fouten vermindert. 

Resultaten 

Drie opeenvolgende algoritmes zijn iteratief toegepast om naar elke variabele van belang voor de 

analyses in alle datasets te zoeken. De eerste zoekopdracht (A) zoekt naar bijzondere gevallen die 

niet kunnen worden opgelost in een geautomatiseerde manier in de zoek iteraties; de tweede 

zoekopdracht (B) is uitgevoerd als zoekopdracht A geen treffers geproduceerd heeft en variabelen 

identificeert, waarvan de labels bepaalde kernbegrippen bevatten, die door de gebruiker 

gedefineerd zijn. Als deze zoekopdracht geen treffers oplevert, wordt als illustratie een derde 

zoekopdracht (C) uitgevoerd voor het terug vinden van variabelen die in andere enquêtes 

geïdentificeerd zijn. Voor elke variabele van belang, zouden de resultaten van deze zoek motoren 

kunnen zijn (O1) één beste overeenkomende variabele is gevonden, (O2) meer dan één 

overeenkomende variabele is gevonden of (O3) niet overeenkomende variabelen zijn gevonden. 

Resultaat O2 wordt opgelost door de beoordeling van de gebruiker. Voorbeelden met behulp van 

vier variabelen worden gepresenteerd waaruit blijkt dat de zoekopdrachten een 100% 

gevoeligheid en specificiteit na een tweede iteratie hebben. 

Conclusie 

Efficiënte en geteste geautomatiseerde algoritmen moeten worden gebruikt ter ondersteuning 

van het harmonisatie proces, welke nodig is voor het analyseren van meerdere datasets. Dit is 

vooral relevant wanneer het aantal datasets of variabelen dat moet worden opgenomen groot is. 

Hoofdstuk 3. Nauwkeurigheid en kwaliteit van immunisatie informatie systemen in 

eenenveertig landen met een laag inkomen. 

Doelstellingen 

Het meten van de nauwkeurigheid en de kwaliteit van immunisatie informatie systemen in tal van 

landen met lage inkomens die in aanmerking voor GAVI ondersteuning komen. 
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Methoden 

De kwaliteit controle van de gegevens (The Data Quality Audit: DQA) gebruikt een WHO 

gevalideerde standaard methode om gegevens te vergelijken, die zijn bijeengezocht uit de 

verslagen van inentingen van de gezondheid eenheid (health unit: HU) die beheerd worden met 

verslagen van inentingen op centraal niveau en voor het verzamelen van kwaliteits indicatoren 

van het rapportage systeem. De verificatie factor (Verification factor: VF), als een maatregel van 

nauwkeurigheid, geeft uiting aan het aandeel van inentingen gerapporteerd op nationaal niveau 

dat aan de HU kan worden opgespoord . Een VF van 80% of hoger geeft landen het recht extra 

financiële steun van GAVI te ontvangen. Kwaliteitsindicatoren krijgen punten toegewezen die 

werden bijeengeteld om kwaliteit scores (quality scores: QS) te verkrijgen op nationaal, district en 

HU niveaus. DQAs hier opgenomen werden tussen 2002 en 2005 in eenenveertig landen 

doorgevoerd en omvatten duizendtweeëntachtig primaire gezondheidszorg eenheden in 

honderdachtentachtig willekeurig geselecteerde districten. 

Resultaten 

Bijna de helft van de landen verkregen een VF onder de 80% en slechts 9 toonden consequent 

hoge VF en QS scores. De meest voorkomende tekortkomingen in de informatie systemen waren 

inconsistentie van noemers gebruikt om de dekking te schatten, slechte beschikbaarheid van 

richtsnoeren (bv. voor late meldingen), onjuiste schattingen van vaccin verspilling en gebrek aan 

feedback over immunisatie prestaties. In alle 6 landen waar een eerste DQA mislukte en een 

tweede DQA werd doorgevoerd, werden de VF en alle QSs verbeterd, maar niet alle deze 

verbeteringen waren statistisch beduidend. 

Conclusies 

Het DQA is een diagnostisch hulpprogramma om een aantal cruciale problemen te onthullen die 

invloed hebben op de kwaliteit van immunisatie gegevens in alle lagen van het stelsel van 

gezondheidszorg. Het herkent goede prestaties op HU en district niveaus die als voorbeelden van 

beste praktijken kunnen worden gebruikt. De DQA methodologie brengt data 

kwaliteitsproblemen naar de top van de agenda ter verbetering van het toezicht van immunisatie 

dekking. 

Hoofdstuk 4. Er is geen gouden standaard om de verschillen in de vaccinatie dekking 

cijfers tussen gegevensbronnen te consolideren: globaliseren of bagatelliseren wij de 

toegang tot gegevens? 

Achtergrond 

Verschillende gegevensbronnen worden gebruikt om de vaccinatie dekking te schatten: 

administratieve gegevens uit landen, enquêtes en schattingen op basis van de eerste twee, maar 

er zijn verschillen in de schattingen tussen bronnen voor hetzelfde land en jaar. Het debat over de 

kwaliteit van gegevens is gebaseerd op de veronderstelling dat discrepanties niet mogen bestaan 

en dat enquêtes de "gouden standaard" zijn. Wij betwisten deze veronderstellingen: het doel van 

deze studie is om de oorzaken en de omvang van verschillen in de derde dosis van de difterie‐
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tetanus‐kinkhoest (diphtheria‐tetanus‐pertussis: DTP) dekking tussen de verschillende 

gegevensbronnen te beschrijven. 

Methoden 

Met behulp van Bland & Altman grenzen‐van‐overeenkomst (limits‐of‐agreement: LOA) werden 

verschillen tussen twee maatregelen, met inbegrip van tweehonderdachtentwintig land‐jaren, die 

zowel gegevens uit administratieve en enquêtebronnen hadden, geanalyseerd. 

Bevindingen 

Uit geregistreerde paden bleek dat de parameters om de dekking te schatten (bijv. leeftijd van de 

kinderen, geografisch bereik, of de bron van de noemer) verschillend zijn in administratieve 

schattingen en schattingen in enquêtes. Discrepanties toonden een relatieve overschatting van de 

administratieve dekking in vergelijking met twee soorten van generieke gezondheidsenquêtes 

(LOAs <0), en onderschatting in vergelijking met vaccinatie enquêtes (LOA> 0). In vergelijkingen 

van schattingen van enquêtes in de 10 landen die twee enquêtes in hetzelfde jaar hadden, 

varieerden de verschillen van 0,005 tot 0,599. 

Interpretatie 

Verschillen als gevolg van 'design' zaken moeten worden verwacht, zelfs als de nauwkeurigheid 

van de gegevens perfect zou kunnen zijn. Wat is dan een aanvaardbaar verschil? De algemene 

aanname dat enquêtes de 'gouden standaard' zijn om de algemeen zwakke administratieve 

dekking aan te passen wordt niet ondersteund door de voorbeelden van administratieve 

gegevens van goede kwaliteit, gegevenskwesties in enquêtes en afwijkingen tussen de 

verschillende soorten onderzoeken. Gevallen met grote verschillen moeten individueel worden 

geïnterpreteerd en, tegen de achtergrond van aanvullende lokale en globale kennis, met elkaar 

verenigd worden. In een tijdperk van steeds globalere toegankelijkheid tot gegevens, dient een 

zorgvuldig oordeel plaats te vinden om het relevant voor de besluitvorming te maken. 

Hoofdstuk 5. Niet gevaccineerde kinderen in jaren van toenemende dekking: hoeveel 

zijn het er en wie zijn zij? Gegevens van zesennegentig landen met lage en midden 

inkomens. 

Doelstelling 

Omdat de niveaus van immunisatie dekking in de kindertijd sinds de jaren zeventig gestegen zijn, 

zijn ongelijkheden in dekking tussen en binnen landen ruim gerapporteerd. Niet gevaccineerde 

kinderen blijven echter door routine toezicht systemen onopgemerkt en dus ongemeld. Het doel 

van deze studie was bewijzen te leveren over de omvang van het probleem en om voorspellingen 

gekoppeld aan non‐vaccinatie te beschrijven. 

Methoden 

Representatieve nationale enquêtes in tweehonderdeenenveertig huishoudens in zesennegentig 

landen werden geanalyseerd. Verhoudingen en veranderingen in tijd van niet ingeënte (kinderen 

die geen enkele vaccinatie gekregen hebben) gedeeltelijk ingeënte en volledig ingeënte kinderen 

werden geschat. Voorspellingen van non‐vaccinatie werden onderzocht. 
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Resultaten 

Het percentage van niet‐gevaccineerde kinderen was 9,9% over alle enquêtes. Zesenzestig landen 

hadden meer dan één enquête: achtendertig toonden statistisch significante verminderingen in 

het aandeel van de niet‐gevaccineerde kinderen tussen de eerste en de laatste enquête, tien 

landen toonden verhogingen en de rest toonde geen significante veranderingen. Echter, terwijl 

achttien van de achtendertig landen ook verbeteringen hadden in termen van gedeeltelijk en 

volledig ingeënt, daalde in de andere twintig landen het aantal volledig ingeënt . De 

voorspellingen die sterker geassocieerd waren met niet gevaccineerd zijn, waren educatie van de 

verzorger (bv. moeder of een andere persoon uit de naaste omgeving van het kind), educatie van 

de partner van de verzorger, de tetanus tetanustoxoïd (TT) status van de verzorger, de welstand 

index en het soort inspraak van een familielid in de besluitvorming als het kind ziek is. 

Multivariabele logistische regressie identificeerde de TT‐status van de verzorger als de sterkste 

voorspeller van niet gevaccineerde kinderen. Specifieke landelijke samenvattingen werden 

geproduceerd en naar de landen gestuurd. 

Conclusie 

Het aantal niet gevaccineerde kinderen is niet te verwaarlozen en hun aandeel en de 

voorspellingen van het non‐vaccinatie beleid moeten uit specifieke onderzoeken bepaald worden. 

Specifieke vaccin indicatoren kunnen de prestaties van vaccinatie programma's in bepaalde 

situaties niet goed beschrijven. Nationale immunisatie programma's en nationale en 

internationale immunisatie belanghebbenden moeten ook overwegen op het aandeel van niet 

gevaccineerde kinderen (dat wil zeggen degenen die helemaal geen vaccins hebben ontvangen) 

toezicht te houden en specifieke plannen over de oorzaken van non‐vaccinatie te omlijnen. 

Hoofdstuk 6. Bepaalt de sekse of de gender de vaccinatiestatus bij kinderen ? (I). Bewijs 

uit demografische en gezondheidsenquêtes. 

Globale immunisatie resultaten maskeren aanzienlijke verschillen binnen en tussen landen. 

Enquêtes onder huishoudens kunnen factoren beschrijven die samenhangen met kinderen die 

niet gevaccineerd zijn en welke niet uit routinematige administratieve bronnen kunnen worden 

gerapporteerd. De huidige studie onderzocht de rol van factoren die samenhangen met de sekse 

en de gender van kinderen bij kinderen die geen enkele dosis van wat voor vaccin dan ook 

ontvangen hebben. Hiervoor werden de enquêtes onder huishoudens geanalyseerd. Associaties 

werden beoordeeld met behulp van multivariabele logistische regressie modellen die oneven 

verhoudingen (odds ratio's: OR) en meta‐analyses produceren en de effecten daarvan vermelden. 

Behalve in een paar landen waren er geen algemene sekseverschillen in de vaccinatiestatus 

tussen vrouwelijke en mannelijke kinderen. Soms werden meisjes begunstigd en soms jongens. 

Kinderen uit kansarme socio‐economische groepen waren eerder niet gevaccineerd. Kinderen 

hadden minder kans om te worden gevaccineerd wanneer hun verantwoordelijke verzorgers 

onder bepaalde omstandigheden werden geslagen, geen contant geld voor hun werk kregen, 

besloten het geld voor gezondheidszorg of voor zich zelf te gebruiken, niet zelf over dagelijkse 

inkopen beslisten, bezorgd waren over gezondheids‐/ zorgvragen, of dachten dat de seksuele 

relaties van hun partners met andere vrouwen het weigeren van geslachtsgemeenschap 

rechtvaardigde. Heterogeniteit tussen onderzoeken suggereerde grote verschillen tussen de 
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landen in deze associaties. 

Gezien de zeer beperkte verschillen van sekse die in de vaccinatiestatus gevonden werden, 

ondersteunen deze analyses de systematische verzameling van naar geslacht gesplitste gegevens 

niet. Maar ze wijzen wel op de noodzaak van de bevordering van gendergelijkheid. Pogingen om 

de toegang van vrouwen tot gezondheidszorg te verbeteren blijven van cruciaal belang evenals 

het aanpakken van de negatieve invloed van sociale normen die de ongelijkheden op de 

gezondheid van kinderen verhogen. 

Hoofdstuk 7. Komen bestaande onderzoek samenvattingen over de 

gezondheidszorgstelsels overeen met de behoeften van immunisatie leidinggevenden in 

landen met midden en lage inkomens? Analyse van GAVI steun ter versterking van 

gezondheidszorgstelsels. 

Achtergrond 

Het Bondgenootschap GAVI werd opgericht in 2000 om de toegang tot vaccins te verbeteren. 

Recentelijk heeft GAVI de versterking van op feiten gebaseerde gezondheidszorgstelsels 

ondersteund om vaccinatie belemmeringen op te lossen. Onze doelstellingen waren: om de 

prioriteiten van landen voor de versterking van gezondheidszorgstelsels te onderzoeken; 

gepubliceerde onderzoek samenvattingen te beschrijven voor elk prioritair gebied met betrekking 

tot hun aantal, kwaliteit en relevantie; en om het gebruik van nationale gegevens uit enquêtes te 

beschrijven om belemmeringen voor immunisatie te identificeren. 

Methoden 

Van vierenveertig ter versterking van gezondheidszorgstelsels aan GAVI ingediende voorstellen in 

2007 en 2008 hebben wij, om de behoeften die in de voorstellen geïdentificeerd waren te 

rechtvaardigen, het volgende geanalyseerd: de geïdentificeerde onderwerpen, de dekking van 

deze onderwerpen door bestaande systematische overzichten en het gebruik van landelijke 

enquêtes met vaccinatie gegevens. 

Resultaten 

Dertig onderwerpen werden geïdentificeerd en ingedeeld in drie thematische gebieden: 

werknemers in de gezondheidszorg (tien onderwerpen); organisatie en management (veertien); 

en voorziening, distributie en onderhoud (6). We vonden eenenvijftig mogelijk relevante 

systematische beoordelingen, hoewel voor het onderwerp dat het vaakst verscheen in de 

voorstellen (zorginformatiesystemen) geen beoordeling werd geïdentificeerd. Thematische en 

geografische relevantie waren over het algemeen gecategoriseerd als, respectievelijk, "hoog" in 

drieendertig (65%) en vijfentwintig (49%) overzichten, maar enkele beoordelingen werden 

gecategoriseerd als "zeer relevant voor beleid" (7 beoordelingen, 14%). Met betrekking tot 

methodologische kwaliteit, werden veertien beoordelingen (27%) gecategoriseerd als "hoog". Het 

aantal onderwerpen dat werd aangepakt door ten minste één systematische beoordeling van 

hoge kwaliteit was: 7 van de tien onderwerpen op het thematische gebied van “werknemers in de 

gezonheidszorg”; 6 van de veertien onderwerpen op het gebied van "organisatie en beheer"; en 

geen van de onderwerpen op het thematische gebied van 'voorziening, distributie en onderhoud'. 
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Slechts twaalf van de negenendertig landen met beschikbare nationale enquêtes betrokken zich 

daarop in hun voorstellen. 

Conclusie 

Relevante onderzoek samenvattingen van hoge kwaliteit zijn gevonden voor enkele van de 

onderwerpen die geïdentificeerd werden door de leidinggevenden. Enkele voorstellen gebruikten 

de gegevens van nationale enquêtes ter identificatie van belemmeringen voor vaccinatie. 

Onderzoekers die het bewijs over gezondheidsstelsels genereren of aanpassen moeten meer 

inspelen op behoeften van leidinggevenden. Gebruik van beschikbare gegevens van lokale of 

nationale enquêtes moet sterk worden aangemoedigd. 

Hoofdstuk 8. Discussie. 

Een onaanvaardbaar hoog aantal kinderen hebben geen enkele dosis van routine vaccinaties 

gekregen met duidelijke verschillen tussen landen en binnen landen. Wij leveren overtuigende 

globale gegevens over de omvang van het probleem en over de determinanten. In dit werk 

hebben we elke belangrijke stap in de kennis translatie cyclus aangepakt: van data naar bewijs en 

het gebruik van bewijs. 

Wij erkennen volledig de toenemende behoeften om gegevens van goede kwaliteit te produceren 

en te analyseren om de prestaties van programma's te controleren en te evalueren en voor 

verantwoordingsdoeleinden. Op mondiaal niveau worden belangrijke inspanningen gedaan om de 

kwaliteit van de gegevens te verbeteren. We betoogden dat de kwaliteit van zowel de 

administratieve en de enquête bronnen van vaccinatie gegevens in verschillende landen en types 

van onderzoeken sterk varieert, en dat, om het bewijs te brengen, zorgvuldig oordelen en lokale 

kennis nodig zijn om deze afwijkingen te consolideren. 

Onze bevindingen bevestigden de bekende relatie tussen lage sociaal‐economische 

omstandigheden en een slechte toegang tot gezondheidszorg en wees op specifieke factoren, 

zoals vaccinatiestatus van moeders en gender kwesties. Dit bewijs, in combinatie met onderzoek 

gegevens over de effecten van interventies en implementatie kwesties moeten het 

gezondheidsbeleid en verzoeken van landen om ondersteuning informeren. We hebben 

aangetoond dat dit niet altijd het geval is. 

Deze analyses hebben besluitvormers op mondiaal (bijv. WHO‐SAGE) en landelijk niveau 

geïnformeerd en zijn op grote schaal verspreid in beleid en onderzoek fora en worden gebruikt 

voor onderwijsdoeleinden. Wij erkennen echter de beperkingen van dit werk, vooral met 

betrekking tot de beschikbaarheid van gegevens voor verschillende landen en jaren, die de 

extrapolatie van de bevindingen naar concrete contexten kunnen beïnvloeden. 

We roepen op tot hernieuwde inspanningen om het gebruik van bewijs voor besluitvorming te 

verbeteren, in plaats van zich vooral op de technische kwaliteit van de gegevens te richten; tot 

nauwlettend toezicht van ongelijkheden in de toegang tot gezondheidszorg; tot zorgvuldige 

afweging van het bewijs van de prestaties met lokale kennis om op prestaties gebaseerde stelsels 

te informeren. 




