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SAMENVATTING 
In het afgelopen decennium is het gebruik van ART in het oosten en zuiden van Afrika enorm toegenomen. 

Tegelijkertijd werden er strategieën, verschillende manieren van aanpak, initiatieven, beleidsstukken en 

richtlijnen op wereldniveau en op nationaal en regionaal niveau ontwikkeld. In een microkosmos van Malawi 

zijn deze veranderingen zichtbaar zoals de grote wereld in de kleine. 

Hoofdstuk 1 is een inleiding waarin de verspreiding van HIV in Sub-Saharisch Afrika en Malawi aan het begin 

van het onderzoek wordt beschreven. Ik zet uiteen wat een succesvolle behandeling in de weg staat en wat de 

verwoestende impact van HIV op een mensenleven kan hebben.  In dit hoofdstuk wordt duidelijk wat de 

aanpak van de gezondheidszorg is en dat onderzoeken de sleutel vormen tot een halt van de epidemie in 

Malawi. Via die weg, kom ik bij het doel van deze scriptie en de doelen die bij Lighthouse Trust, een groot 

centrum voor behandeling van HIV in Lilongwe, Malawi, tussen 2002 en 2010 werden bereikt.  

De systemen die tijdens het onderzoek zijn gebruikt, waren net zo belangrijk als de uitkomsten ervan. Het 

onderzoeksproces heeft de latere werkwijze van Lighthouse Trust beïnvloed. Hoewel er voor de studies 

verschillende groepen patiënten met een HIV infectie werden benaderd die op verschillende punten de 

behandeling startte, hadden alle onderzoeken tot doel de toegang tot en retentie in elementen van HIV zorg 

die van essentieel belang zijn voor de bestrijding van HIV, te verbeteren. 

Voor het succes van antiretrovirale behandelingen (ART) is een het van essentieel belang dat patiënten 

medicatietrouw zijn. In gebieden waar bijna geen middelen zijn en waar de HIV-problemen onder kinderen erg 

groot zijn, is er echter weinig vooruitgang geboekt in de ontwikkeling en aanpassing van de hulpmiddelen om 

de met HIV geïnfecteerde kinderen die met ART worden behandeld en hun verzorgers, te stimuleren 

medicatietrouw te zijn. Hoofdstuk 2 gaat over het vormend onderzoek waarbij de medicatietrouw van de 

kinderen wordt bepaald en de kennis, percepties en houdingen van de verzorgers ten opzichte van de 

behandeling van kinderen.  

Alle kinderen die tussen september 2002 en januari 2004 zijn begonnen met ART (toen ART in Malawi tegen de 

kostprijs verkrijgbaar was) werden tijdens hun behandeling ten minste zes maanden geobserveerd. Hun 

medicatietrouw werd kwantitatief beoordeeld door de verzorgers van kinderen, tijdens de maandelijkse 

bezoeken, te vragen naar gemiste ART dosis in de drie voorafgaande dagen. De ziekenhuisbezoeken werden 

ook bijgehouden. In juni en juli 2004 werden er vier discussiegroepen, elk bestaande uit zes tot acht verzorgers 

en vijf verhalen over medische noodgevallen behandeld om aanvullende contextgebonden data te verschaffen 

over de ervaringen van de verzorgers bij de uitdagingen van en mogelijkheden voor medicatietrouw bij 

kinderen die ART krijgen. 

Vol verwachting volgden we gedurende een tijdspan van gemiddeld 33 weken (2-91 weken) 47 kinderen die 

met de ART-behandeling begonnen toen ze tussen 8 maanden en 12 jaar oud waren. 72% (34/47) miste 

volgens de rapportage van de verzorgers geen enkele dosis en 82% (327/401) van de ziekenhuisbezoeken 

vonden volgens afspraak plaats, of een week voor of na de gemaakte afspraak. De verzorgers hadden over het 
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algemeen kennis van ART en waren gemotiveerd om de kinderen te ondersteunen en aan de behandeling te 

laten houden ondanks de verschillende moeilijkheden die zij daarbij tegenkwamen.  De verzorgers waren 

vooral gemotiveerd door de kinderen die zich beter begonnen te voelen, maar hadden moeite met de kosten 

van de medicijnen en het transport, wachttijden in het ziekenhuis, tekort aan voorraad en het ondersteunen 

van de kinderen om zich aan de behandeling te houden met het oog op de verschillende 

verantwoordelijkheden die ze hadden.  

In het tijdperk waarin het aantal behandelingen voor kinderen snel toeneemt, zijn holistische 

ondersteuningsstrategieën nodig waarbij het kind, de verzorger en de gezondheidsmedewerker centraal staan 

en die passen bij de realiteit van kwetsbare systemen van gezondheidszorg. De bevindingen onderstreepten 

het feit dat er gratis en minder complexe ART-behandelmethodes en cultureel verantwoorde hulpmiddelen 

nodig zijn om de kinderen te stimuleren medicatietrouw te zijn.  

 

Lighthouse was in 2004 de eerste kliniek waar gratis ART-behandeling in de publieke sector mogelijk werd, 

maar slechts weinig kinderen maakten er gebruik van. Hoofdstuk 3 beschrijft de introductie van HIV testing 

and counselling  (PITC) en een ART-kliniek op de kinderafdeling van het KCH in het vierde kwartaal van 2004 

(Q4). 

We analyseerden de prospectief verzamelde, totale data uit rapporten per kwartaal vanaf Q1 2003 tot Q4 

2006 uit registers van het HTC-centrum, ART-registers en registraties van klinieken bij de ART-klinieken van 

zowel Lighthouse als de kinderafdeling. Door de data van beide centra voor (Q1 2003 tot Q3 2004) en na de 

introductie van de diensten bij de kinderafdeling (Q4 2004 tot Q4 2006) te vergelijken, beoordeelden we het 

effect van deze interventie op het begrip van HIV-diensten voor kinderen bij het KCH. 

In totaal werden 3971 kinderen op HIV getest, 2428 met HIV geïnfecteerde kinderen werden geregistreerd 

voor zorg en 1218 startten met de ART-behandeling. Tussen de twee periodes steeg het gemiddelde 

(interkwartiel afstand, IQR) aantal kinderen dat getest en geregistreerd werd en begon met de ART-

behandeling per kwartaal respectievelijk van 101 (53-109) naar 358 (318-440), van 56 (50-82) naar 226 (192-

234) en van 18 (8-23) naar 139 (115-150).  Het gemiddelde deel van cliënten dat per kwartaal werd getest en 

kind was, steeg van 3,8% (2,7-4,3) naar 9,6% (8,8 naar 10,0) (p = 0,0009) en het deel dat kind was en begon 

met ART steeg van 6.9% (4,9-9,3) naar 21,1% (19,2-24,2) (p = 0.0036). De verhouding tussen geregistreerde 

kinderen en volwassenen die met ART begonnen, steeg elk kwartaal ongeveer op dezelfde manier, 

respectievelijk van 26% naar 53%, en van 20% naar 52%. 

De uitvoering van PITC en de integratie van ART op de kinderafdeling waren waarschijnlijk de belangrijkste 

redenen voor de verbeterde toegang tot HTC en ART voor kinderen in het KCH en kan worden aanbevolen bij 

andere ziekenhuizen waar kinderen in het ziekenhuis worden behandeld waar weinig middelen zijn en waar 

HIV veel voorkomt. 

 

In Hoofdstuk 4 onderzochten we de antropometrie en de reactie op ART van kinderen die in Lighthouse Trust 

worden behandeld, omdat ondervoeding veel voorkomt onder kinderen in Afrika die met HIV zijn besmet en 

een indicatie voor ART. 

 

Alle kinderen jonger dan 15 jaar die tussen januari 2001 en december 2006 begonnen met ART vielen 

hieronder en werden tot maart 2008 gevolgd. Het gewicht en de lengte werden regelmatig bijgehouden vanaf 

een jaar voor het begin van de behandeling tot twee jaar na de start. Er werden per geslacht en leeftijd 

gestandaardiseerde z-scores gebruikt: gewicht-voor-leeftijd (WAZ) en lengte-voor-leeftijd (HAZ). 

Groeivoorspellers werden in multivariabele mixed-effect modellen gevonden. 

In totaal begonnen 497 kinderen met ART en werden gedurende 972 persoonsjaren gevolgd. De gemiddelde 

leeftijd (IQR) was 8 jaar (4-11 jaar).  De meeste kinderen hadden ondergewicht (52% van hen) een 

groeiachterstand (69%), waren in gevorderde klinische stadia (94% in WHO stadium 3 of 4) en hadden last van 

ernstige immunodeficiëntie (77%). Na de start van de ART-behandeling stegen de medianen (IQR) WAZ en HAZ 

respectievelijk van -2,1 (-2,7 naar -1,3) en -2,6 (-3,6 naar -1,8) naar -1,4 (-2,1 naar -0,8) en -1,8 (-2,4 naar -1,1) 

na 24 maanden (P < 0,001). In de multivariabele modellen waren de basiswaarden van WAZ en HAZ de 

belangrijkste factoren voor groeitrajecten bij ART. 

Onze conclusie is dat er ondanks het feit dat kinderen die doorgingen met ART beter reageerden, geen 

normale waarden werden bereikt. Interventies die leiden tot een eerdere diagnose en behandeling van HIV 

zouden de reactie van patiënten op de medicijnen kunnen verbeteren. 

 

De doelen van Hoofdstuk 5 waren a) het bepalen van het werkelijke aantal patiënten die uit de follow-up 

verdwenen (LTFU) en b) het vaststellen van de risicofactoren die samenhangen met het succesvol volgen en 

overlijden van patiënten  LFTU door ART bij Lighthouse Trust. 

Patiënten die volgens hun laatste dosis ART meer dan twee weken te laat waren en die een telefoonnummer 

of een adres in Lilongwe hadden opgegeven, konden worden gevolgd. De uitkomsten werden geüpdate en 

risicofactoren voor het succesvol volgen en het overlijden werden onderzocht. 

Van de 1800 patiënten LTFU die toestemming hadden gegeven om zich te laten volgen, waren 724 (40%) 

mensen geschikt en hadden 534 (74%) van hen een succesvolle behandeling: 285 (53%) bleken in leven te zijn 

en te worden behandeld met ART; 32 (6%) waren gestopt met ART en 217 (41%) waren overleden. Telefonisch 

contact verdubbelde het volgingssucces (gecorrigeerde odds ratio, aOR = 2,1, 95% CI 1,4-3,0) en odds voor het 

identificeren van sterfgevallen [aOR = 1,8 (1,2-2,7)] bij patiënten die met succes werden gevolgd. Het aantal 

sterfgevallen lag hoger wanneer ART vanaf het begin moest worden betaald (aOR = 2,3, 95% CI 1,1-4,7) en bij 

weigering van een vervolgbehandeling met ART. De belangrijkste uitkomsten werden niet beïnvloed door het 

feit dat er alleen gegevens van inwoners van Lilongwe werden geanalyseerd. 

We concludeerden dat kloppende contactgegevens een eerste vereiste zijn om de patiënten goed te kunnen 

volgen tijdens hun behandeling. Hierdoor kunnen de uitkomsten bekend worden van een groot deel van de 

patiënten LTFU. Het is van essentieel belang voor het succesvol volgen van een patiënt dat deze een 

telefoonnummer heeft, maar er zou bij verder onderzoek moeten worden bekeken of het telefonisch volgen 

wordt geassocieerd met een andere vorm van sterfterapportatie of LTFU. 

 

Het doel van Hoofdstuk 6 was het analyseren van sterfte, LTFU en de retentie van ART in het eerste 

behandeljaar in alle leeftijdscategorieën van het het nationale ART-programma van Malawi in een cohort 
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maar slechts weinig kinderen maakten er gebruik van. Hoofdstuk 3 beschrijft de introductie van HIV testing 

and counselling  (PITC) en een ART-kliniek op de kinderafdeling van het KCH in het vierde kwartaal van 2004 

(Q4). 
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kind was, steeg van 3,8% (2,7-4,3) naar 9,6% (8,8 naar 10,0) (p = 0,0009) en het deel dat kind was en begon 

met ART steeg van 6.9% (4,9-9,3) naar 21,1% (19,2-24,2) (p = 0.0036). De verhouding tussen geregistreerde 
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respectievelijk van 26% naar 53%, en van 20% naar 52%. 
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redenen voor de verbeterde toegang tot HTC en ART voor kinderen in het KCH en kan worden aanbevolen bij 
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worden behandeld, omdat ondervoeding veel voorkomt onder kinderen in Afrika die met HIV zijn besmet en 
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hieronder en werden tot maart 2008 gevolgd. Het gewicht en de lengte werden regelmatig bijgehouden vanaf 

een jaar voor het begin van de behandeling tot twee jaar na de start. Er werden per geslacht en leeftijd 

gestandaardiseerde z-scores gebruikt: gewicht-voor-leeftijd (WAZ) en lengte-voor-leeftijd (HAZ). 

Groeivoorspellers werden in multivariabele mixed-effect modellen gevonden. 

In totaal begonnen 497 kinderen met ART en werden gedurende 972 persoonsjaren gevolgd. De gemiddelde 

leeftijd (IQR) was 8 jaar (4-11 jaar).  De meeste kinderen hadden ondergewicht (52% van hen) een 

groeiachterstand (69%), waren in gevorderde klinische stadia (94% in WHO stadium 3 of 4) en hadden last van 

ernstige immunodeficiëntie (77%). Na de start van de ART-behandeling stegen de medianen (IQR) WAZ en HAZ 

respectievelijk van -2,1 (-2,7 naar -1,3) en -2,6 (-3,6 naar -1,8) naar -1,4 (-2,1 naar -0,8) en -1,8 (-2,4 naar -1,1) 

na 24 maanden (P < 0,001). In de multivariabele modellen waren de basiswaarden van WAZ en HAZ de 

belangrijkste factoren voor groeitrajecten bij ART. 

Onze conclusie is dat er ondanks het feit dat kinderen die doorgingen met ART beter reageerden, geen 
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zouden de reactie van patiënten op de medicijnen kunnen verbeteren. 

 

De doelen van Hoofdstuk 5 waren a) het bepalen van het werkelijke aantal patiënten die uit de follow-up 

verdwenen (LTFU) en b) het vaststellen van de risicofactoren die samenhangen met het succesvol volgen en 

overlijden van patiënten  LFTU door ART bij Lighthouse Trust. 

Patiënten die volgens hun laatste dosis ART meer dan twee weken te laat waren en die een telefoonnummer 

of een adres in Lilongwe hadden opgegeven, konden worden gevolgd. De uitkomsten werden geüpdate en 

risicofactoren voor het succesvol volgen en het overlijden werden onderzocht. 

Van de 1800 patiënten LTFU die toestemming hadden gegeven om zich te laten volgen, waren 724 (40%) 

mensen geschikt en hadden 534 (74%) van hen een succesvolle behandeling: 285 (53%) bleken in leven te zijn 

en te worden behandeld met ART; 32 (6%) waren gestopt met ART en 217 (41%) waren overleden. Telefonisch 

contact verdubbelde het volgingssucces (gecorrigeerde odds ratio, aOR = 2,1, 95% CI 1,4-3,0) en odds voor het 

identificeren van sterfgevallen [aOR = 1,8 (1,2-2,7)] bij patiënten die met succes werden gevolgd. Het aantal 

sterfgevallen lag hoger wanneer ART vanaf het begin moest worden betaald (aOR = 2,3, 95% CI 1,1-4,7) en bij 

weigering van een vervolgbehandeling met ART. De belangrijkste uitkomsten werden niet beïnvloed door het 

feit dat er alleen gegevens van inwoners van Lilongwe werden geanalyseerd. 

We concludeerden dat kloppende contactgegevens een eerste vereiste zijn om de patiënten goed te kunnen 

volgen tijdens hun behandeling. Hierdoor kunnen de uitkomsten bekend worden van een groot deel van de 

patiënten LTFU. Het is van essentieel belang voor het succesvol volgen van een patiënt dat deze een 

telefoonnummer heeft, maar er zou bij verder onderzoek moeten worden bekeken of het telefonisch volgen 

wordt geassocieerd met een andere vorm van sterfterapportatie of LTFU. 

 

Het doel van Hoofdstuk 6 was het analyseren van sterfte, LTFU en de retentie van ART in het eerste 

behandeljaar in alle leeftijdscategorieën van het het nationale ART-programma van Malawi in een cohort 
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waarin alle patiënten zijn meegenomen die tussen 2004 en 2007 in klinieken van Malawi's publieke sector zijn 

gestart.  

Er zijn foto's gemaakt van ART-registers, er is informatie ingevoerd in een database en samengevoegd met 

data van klinieken die beschikken over elektronische dossiers. Er werden rates per honderd patiëntjaren 

berekend en de cumulatieve incidentie van retentie. Subhazard ratios (sHRs) van uitkomsten die werden 

gecorrigeerd voor patiëntkenmerken en kenmerken op klinisch niveau werden in een multivariabele analyse 

berekend, waarbij concurrerende risicomodellen werden toegepast. 

In totaal deden 117.945 patiënten mee met een totaal van 85.246 persoonsjaren: 1,0% betrof peuters jonger 

dan 2 jaar, 7,4% betrof kinderen tussen de 2 en 14 jaar oud, 7,5% betrof jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 

84,2% betrof volwassenen van 25 jaar of ouder. Zestig procent van de patiënten is vrouw: er waren meer 

vrouwen dan mannen tussen de 14 en 35 jaar. Het sterftecijfer en LFTU betrof vooral mannen vanaf 20 jaar. 

Het sterftecijfer per honderd persoonsjaren was het hoogst onder peuters en jongeren (23,0 en 19,4) en onder 

LFTU (24,7 en 19,3), en het hoogste gecorrigeerde relatieve risico in vergelijking tot de leeftijdsgroep 25-34: 

sHRs waren 1,37 [95% confidence interval (CI) 1,10-1,25) voor sterfte en 1,37 (95% CI 1,18-1,59) en 1,27 (95% 

CI 1,19-1,35) respectievelijk voor LTFU. 

Uit dit landelijke onderzoek bleek dat patiënten tussen 0 en 1 jaar en tussen 15 en 24 jaar de meeste kans 

liepen om te overlijden en uit de follow-up te verdwijnen, en vanaf 20 jaar liepen mannen een hoger risico dan 

vrouwen. Er zijn interventies nodig om de uitkomsten in deze groepen te verbeteren. 

 

In Hoofdstuk 7 beschrijven we resultaten van de maatregelen om de opname van ART onder geschikte 

zwangere vrouwen te verbeteren. Tussen oktober 2006 en december 2009 hadden interventies in ANC- en 

ART-centra in stedelijk Lilongwe tot doel de diensten voor vrouwen met CD4 counts <250 l te verbeteren. Een 

registratiesysteem volgde vrouwen die werden verwezen voor ART-behandeling om de trends te onderzoeken 

en om de verwijzing, het op tijd starten van ART en de retentie van ART te verbeteren. 

Zeshonderd twaalf vrouwen waren geschikt voor ART-behandeling. 604 (99%) vrouwen kregen het resultaat 

CD4, 344 (56%) bereikten de kliniek, 286 (47%) vrouwen begonnen tijdens de zwangerschap met de ART-

behandeling en 261 (43%) waren óf nog in leven met ART-behandeling óf konden er na zes maanden mee 

stoppen. Tussen 2006 en 2009 daalde de gemiddelde (IQR) tijd tussen CD4-bloedafname en de start van de 

ART-behandeling van 41 dagen (17-349) naar 15 (7-42) (P=0,183); het aantal geschikte mensen dat tijdens de 

zwangerschap met de ART-behandeling startte en zes  maanden retentie had, steeg van 17% naar 65% 

(P<0,001). Vertragingen werden over het algemeen verkort door het voortzetten van de behandeling tussen 

2006 en 2009; daarentegen steeg het aantal dagen tussen CD4-bloedafname en de verwijzing voor ART-

behandeling van 7 naar 14 dagen.  

We concludeerden dat verwijzingen tussen de verschillende klinieken en vertragingen door CD4-metingen 

knelpunten zijn voor de patiëntenzorg. De retentie verbeterde mettertijd, maar het koppelingsproces bleef 

vertraagd. De ART-opname kan worden verbeterd door de start van ART bij ANC te doen en CD4-testen uit te 

voeren per onderzoekspunt. 

 

In Hoofdstuk 8 vergeleken we het voorschrijven van ART door verpleegkundigen enerzijds en clinical officers 

anderzijds tijdens routinebezoeken in klinieken van Lighthouse Trust om beleid te maken voor ART-

behandeling bij kinderen. Verzorgers van kinderen op eerstelijns ART-behandeling gaven informatie over de 

data van de bezoeken, dosering en formulering aan een verpleegkundige en vervolgens aan een clinical officer. 

Verpleegkundigen en clinical officers berekenden onafhankelijk van elkaar in hoeverre hun patiënten zich aan 

de leefregels hielden, de dosering op basis van lichaamsgewicht en de datum van de volgende afspraak. Alleen 

clinical officers hadden toegang tot een elektronisch datasysteem dat berekeningen maakte op basis van 

informatie over voorgaande bezoeken, het eigenlijke en geschatte aantal genomen pillen en de standaard 

medicijnvoorraaden. De verpleegkundigen rekenden met behulp van pen en papier. Voor de numerieke 

variabelen hebben we Bland-Altman grafieken gebruikt om verschillen te plotten voor elke team bestaande uit 

een verpleegkundige en een clinical officer ten opzichte van het gemiddelde. In 95% van de gevallen was er 

limits of agreement (LoA) en een gemiddeld verschil voor alle reviews. Kappa statistics beoordeelde het 

akkoord voor variabelen per categorie. 

In totaal zijn er 704 reviews van verpleegkundigen en clinical officers geanalyseerd van 367 kinderen die tussen 

maart en juli 2010 bij de ART-klinieken bekend waren. Acht verpleegkundigen en achttien clinical officers 

waren hierbij betrokken. Twee verpleegkundigen en vijf clinical officers legden honderd of meer bezoeken af. 

Over het algemeen was er een goede overeenkomst tussen de twee professionals. Verschillen tussen 

verpleegkundigen en clinical officers lagen binnen kleine LoA en bij de gemiddelde verschillen was er weinig 

afwijking vanaf nul, waaruit bleek dat er weinig naar een van de professionals getrokken werd. LoA van 

medicatietrouw en de dosis ART voor de ochtend en avond varieerde respectievelijk van -24% tot 24%, -0,4 tot 

0,4 en -0,41 tot 0,40 tabletten, met gemiddelde verschillen (95% CI) van 0,003 (-0,9, 0,91), -0,005 (-0,02, 0,01) 

en -0,009 (-0,02, 0,01). De berekeningen voor de volgende afspraken verschilden meer tussen professionals 

met LoA van -40 tot 42 dagen [gemiddelde verschil: 0,96 dagen (95%CI:-0,6 naar 2,5)], maar over het algemeen 

was er zeer goede overeenstemming over het soort ART dat voorgeschreven werd (kappa 0,93). 

Het voorschrijven van ART en de berekeningen medicatietrouw en vervolgafspraken wat de verpleegkundigen 

doen, waren vergelijkbaar met die van clinical officers, hoewel clinical officers gebruik maakten van een 

elektronisch systeem. Onze bevindingen ondersteunen de beslissing van Malawi's leidinggevenden van de 

gezondheidszorg om verpleegkundigen in te zetten voor de ART-behandeling bij kinderen. 

In Hoofdstuk 9 werd nogmaals bekeken wat de belangrijkste factoren zijn voor de succesvolle stijging van de 

ART-behandeling in Malawi en werd de rol van het onderzoek in deze context gereflecteerd. Een kort overzicht 

van de veranderende HIV-epidemiologie en belangrijke interventies hebben geleid tot een structuur dat 

illustreerde hoe de verschillende onderzoeken beschreven in hoofdstuk 2 tot en met 8 hebben bijgedragen aan 

een verbeterde toegang tot en retentie van HIV-patiënten in de zorg. Het hoofdstuk onderstreept de 

implicaties van de onderzoeken voor Malawi's nationale programma, geleerde lessen en de beperkingen van 

ons onderzoek.  
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waarin alle patiënten zijn meegenomen die tussen 2004 en 2007 in klinieken van Malawi's publieke sector zijn 
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ART-behandeling van 41 dagen (17-349) naar 15 (7-42) (P=0,183); het aantal geschikte mensen dat tijdens de 
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Wij concluderen dat het belangrijkste punt van HIV-reactie gedurende de onderzoeksperiode is veranderd van 

een snelle noodaanpak tot het voortzetten van de ART-behandeling van patiënten, waarbij werd benadrukt 

dat de zorg voor HIV-patiënten een chronisch aspect heeft. We begrijpen nu ook dat een vroeg en wijdverbreid 

gebruik van ART het doorgeven van de ziekte tegengaat. Het vergemakkelijken van de toegang en het bereiken 

van een groot aantal voortzettingen van de behandelingen hebben laten zien dat "behandeling uit voorzorg" 

bij interventies op grote schaal werkt. Zij leken in het verleden klein te zijn, vooral gericht op preventie of 

behandeling en ze reageren synergistisch. Malawi’s HIV-programa past dit concept van universele behandeling 

toe voor de behandeling van HIV-patiënten bij kinderen <2 jaar, zwangere vrouwen en patiënten met TB en 

Hepatitis B en begint de HIV-epidemie effectief tegen te gaan.  Retentie wil niet alleen zeggen dat mensen met 

ART moeten doorgaan. De behandeling van HIV-patiënten moet worden behouden in een gehele test-

behandeling-reactie continuüm. Dit onderzoeken die hier worden besproken hebben bijgedragen aan ons 

begrip van de gaten en mogelijkheden in dit continuüm.  

De aanpak van de landelijke gezondheidszorg voor ART is de juiste strategie om HIV in Malawi te stoppen. Het 

onderzoek, dat van essentieel belang is, is een realiteitstoetsing en geeft de juiste richting aan bij het 

implementeren van nieuwe beleidsstukken en richtlijnen. “Effectieve behandelingen alleen zijn echter niet 

genoeg; het is nog belangrijker om de programma's op de juiste manier te gebruiken” [(1) geciteerd (2)]- 

onderzoeken moeten de aflevering van diensten informeren en kan zelfs bijzaak zijn. De geleerde lessen en 

systemen die zijn opgezet om HIV tegen te gaan, zijn wellicht zeer nuttig om andere overdraagbare en niet-

overdraagbare ziektes in Malawi onder controle te houden. 

Het voortzetten van de zorg is een ideaal. Helaas zijn er in de realiteit grote gaten in de zorg voor HIV-

patiënten. Het aantal patiënten LTFU blijft hoog en in veel gevallen is onbekend hoe groot het probleem is, wat 

de oorzaken zijn en hoe de diensten kunnen worden verbeterd. Wat is de lange termijn retentie van patiënten 

die met ART zijn begonnen? Wat zijn de uitkomsten voor patiënten die onder de aanpak "test en behandeling" 

met de behandeling begonnen: zwangere vrouwen en kinderen <2 jaar? Hoe kunnen we de toegang en 

retentie van aan HIV blootgestelde peuters worden verbeterd? Wat gebeurt er met de peuters, kinderen en 

zwangere vrouwen die uit de follow-up verdwijnen?  

Er moet wereldwijd tegen HIV worden opgetreden. Malawi is een arm land dat het gevecht met HIV niet alleen 

kan winnen. Malawi heeft geld nodig voor ART, om mensen in dienst te nemen die de begeleiding kunnen 

geven die wordt voorgesteld door internationale besluitvormers, en voor onderzoeken die bij de 

routineklussen horen. Het uitwisselen van ideeën en onderzoeksresultaten met anderen geeft een boost aan 

de moraal van mensen die ter plekke werken. Het gevoel deel uit te maken van die wereldwijde gemeenschap 

is een motivatie om alles ervoor te doen om samen "het tij te keren".  
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