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Samenvatting	  

Het	  onderzoek	  dat	  in	  deze	  thesis	  wordt	  gepresenteerd	  is	  gebaseerd	  op	  het	  thema	  van	  de	  behandeling	  

en	  preventie	  van	  longontsteking	  bij	  kinderen	  jonger	  dan	  vijf	  in	  ontwikkelingslanden.	  In	  het	  belangrijkste	  

onderzoek	  dat	  hier	  gepresenteerd	  wordt,	  ligt	  het	  aandachtspunt	  op	  Keniaanse	  kinderen	  die	  met	  

longontsteking	  in	  het	  ziekenhuis	  zijn	  opgenomen	  en	  worden	  behandeld	  volgens	  de	  case	  management	  

aanpak	  van	  het	  WHO	  en	  de	  landelijke	  richtlijnen	  voor	  de	  behandeling	  van	  longontsteking.	  Verder	  wordt	  

er	  een	  onderzoek	  gepresenteerd	  dat	  de	  rendabiliteit	  bepaalt	  van	  vaccinatie	  tegen	  pneumokokken	  om	  de	  

sterfte	  ten	  gevolg	  van	  longontsteking	  en	  het	  sterftecijfer	  te	  verlagen.	  	  

Hoofdstuk	  1	  bevat	  de	  introductie	  van	  deze	  thesis	  en	  haar	  doelen.	  Longontsteking	  bij	  kinderen	  is	  

wereldwijd	  de	  meest	  voorkomende	  oorzaak	  van	  kindersterfte	  en	  de	  meeste	  van	  deze	  sterfgevallen	  

komen	  voor	  in	  ontwikkelingslanden.	  Tegenwoordig	  zijn	  het	  bieden	  van	  vroege,	  effectieve	  behandeling	  

en	  het	  voorkomen	  van	  ziekte	  door	  middel	  van	  vaccinatie	  enkele	  van	  de	  meest	  veelbelovende	  

beschikbare	  interventies	  voor	  het	  verminderen	  van	  kindersterfte	  als	  gevolg	  van	  longontsteking.	  Elk	  

onderzoek	  dat	  hier	  gepresenteerd	  wordt,	  behandelt	  ten	  minste	  één	  van	  deze	  twee	  hierboven	  vermelde	  

aspecten,	  namelijk	  effectieve	  behandeling	  of	  het	  voorkomen	  van	  longontsteking.	  Ten	  eerste:	  om	  te	  

garanderen	  dat	  de	  aanbevelingen	  voor	  de	  behandeling	  van	  longontsteking	  effectief	  blijven,	  met	  het	  oog	  

op	  veranderingen	  in	  de	  epidemiologie	  van	  longontsteking	  en	  vooruitgang	  van	  onderzoek	  naar	  klinische	  

behandeling	  van	  longontsteking,	  hebben	  we	  twee	  systematische	  studies	  van	  gepubliceerde	  

onderzoeken	  gemaakt	  na	  het	  formuleren	  van	  WHO	  richtlijnen	  voor	  case	  management.	  Door	  recente	  

onderzoeken	  systematisch	  te	  herzien,	  hebben	  we	  getracht	  bewijs	  to	  vinden	  dat	  de	  huidige	  aanbevolen	  

richtlijnen	  ondersteunt	  evenals	  de	  mogelijke	  implicaties	  van	  komend	  onderzoek	  voor	  het	  up-‐to-‐date	  

maken	  van	  deze	  richtlijnen.	  	  

	  Ten	  tweede:	  naast	  de	  beschikbaarheid	  van	  effectieve	  richtlijnen,	  vermelden	  verscheidene	  onderzoeken	  

ervaring	  met	  de	  invoering	  van	  klinische	  behandeling	  van	  patiënten	  met	  longontsteking	  die	  invloed	  kan	  

hebben	  op	  het	  behandelingsresultaat	  en	  er	  is	  behoefte	  om	  deze	  ervaringen	  mee	  te	  nemen	  in	  

patiëntbehandelingen.	  Uit	  een	  Keniaans	  onderzoek	  blijkt	  bijvoorbeeld	  dat	  zorgverleners	  zelden	  

antibiotica	  voorschreven	  voor	  zeer	  ernstige	  longontsteking	  in	  71%	  van	  de	  opnames	  voor	  longontsteking,	  

hoewel	  slechts	  16%	  van	  de	  opnames	  zeer	  ernstige	  longontsteking	  had.	  Hetzelfde	  onderzoek	  

documenteerde	  eveneens	  ernstige	  tekortkomingen	  met	  betrekking	  tot	  ondersteunende	  behandeling	  

van	  longontsteking	  waaronder	  zuurstoftherapie.	  	  	  

Ten	  derde:	  om	  strategieën	  voor	  het	  voorkomen	  van	  longontsteking	  aan	  te	  pakken,	  hebben	  we	  de	  

behandelkosten	  van	  opnames	  met	  longontsteking	  en	  de	  rendabiliteit	  van	  pneumokokken	  vaccinatie	  bij	  

Keniaanse	  kinderen	  berekend.	  	  

We	  hebben	  ook	  de	  zwaarte	  beoordeeld	  van	  de	  geschatte	  sterfte	  van	  klinische	  patiënten	  als	  gevolg	  van	  

longontsteking	  om	  de	  juistheid	  te	  bepalen	  van	  schattingen	  die	  worden	  gemaakt	  om	  de	  invloed	  van	  

longontsteking	  vaccinatie	  bij	  het	  voorkomen	  van	  sterfte	  als	  gevolg	  van	  longontsteking	  te	  bepalen.	  

In	  Hoofdstuk	  2	  hebben	  we	  de	  case	  management	  strategie	  voor	  longontsteking	  van	  de	  WHO	  geëvalueerd	  

die	  in	  1991	  is	  opgesteld	  en	  sindsdien	  wordt	  gebruikt	  als	  basis	  voor	  de	  behandeling	  van	  longontsteking	  in	  

Kenia	  en	  soortgelijke	  landen.	  De	  recensies	  van	  de	  vakliteratuur	  ondersteunden	  de	  huidige	  klinische	  

criteria	  voor	  de	  classificering	  van	  longontsteking.	  Uit	  gegevens	  van	  klinische	  trials	  bleek	  ook	  dat	  de	  door	  

het	  WHO	  aanbevolen	  therapie	  effectief	  is	  voor	  de	  behandeling	  van	  ten	  minste	  80%	  van	  de	  gevallen	  van	  

longontsteking.	  De	  recensies	  toonden	  echter	  aan	  dat	  het	  gebruik	  van	  de	  pulse-‐oxymeter	  moet	  worden	  

bevorderd	  hoewel	  klinische	  symptomen	  kunnen	  helpen	  bij	  het	  vaststellen	  van	  hypoxemie	  in	  

gezondheidscentra	  zonder	  pulse-‐oxymeter.	  	  

	  

De	  setting	  van	  de	  onderzoeken	  die	  in	  hoofdstukken	  3	  en	  4	  wordt	  gepresenteerd,	  wordt	  gevormd	  door	  

regionale	  Keniaanse	  ziekenhuizen	  waarbij	  het	  aandachtspunt	  ligt	  op	  respectievelijk	  kwaliteit	  en	  resultaat	  

van	  de	  zorg	  bij	  de	  opname	  van	  klinische	  patiënten.	  In	  Hoofdstuk	  3	  staan	  de	  bevindingen	  van	  een	  cluster	  

steekproef	  van	  een	  veelzijdige	  interventie	  voor	  de	  invoering	  van	  richtlijnen	  en	  verbetering	  van	  zorg	  bij	  

opname	  van	  kinderen	  in	  acht	  regionale	  Keniaanse	  ziekenhuizen.	  Aan	  het	  eind	  van	  een	  18	  maanden	  

durende	  interventieperiode	  was	  er	  een	  verbetering	  in	  kwaliteit	  van	  de	  zorg,	  zowel	  bij	  interventie	  en	  

controle	  ziekenhuizen.	  Vergeleken	  met	  de	  gedeeltelijke	  (controle)	  interventie,	  werd	  de	  veelzijdige	  

interventie	  waartoe	  richtlijnen	  op	  basis	  van	  bewijs,	  training,	  werkhulpmiddelen,	  plaatselijke	  faciliteiten,	  

toezicht	  en	  een-‐op-‐een	  terugkoppeling	  behoren,	  geassocieerd	  met	  grotere	  veranderingen	  in	  de	  praktijk,	  

zich	  uitstrekkend	  over	  diverse	  aandoeningen	  met	  hoge	  sterfte	  zoals	  longontsteking.	  	  

	  

De	  in	  Hoofdstuk	  4	  verzamelde	  gegevens	  over	  opgenomen	  patiënten	  met	  longontsteking	  in	  negen	  

regionale	  ziekenhuizen	  worden	  gebruikt	  om	  te	  onderzoeken	  of	  er	  in	  de	  ziekenhuizen	  aanzienlijke	  

verscheidenheid	  in	  sterfte	  is.	  In	  totaal	  stierf	  5.9%	  van	  alle	  opgenomen	  patiënten	  met	  de	  diagnose	  

longontsteking	  voordat	  ze	  werden	  ontslagen.	  Het	  onderzoek	  vond	  bewijs	  voor	  aanzienlijke	  

verscheidenheid	  in	  sterfte	  tussen	  de	  ziekenhuizen.	  	  
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Samenvatting	  

Het	  onderzoek	  dat	  in	  deze	  thesis	  wordt	  gepresenteerd	  is	  gebaseerd	  op	  het	  thema	  van	  de	  behandeling	  

en	  preventie	  van	  longontsteking	  bij	  kinderen	  jonger	  dan	  vijf	  in	  ontwikkelingslanden.	  In	  het	  belangrijkste	  

onderzoek	  dat	  hier	  gepresenteerd	  wordt,	  ligt	  het	  aandachtspunt	  op	  Keniaanse	  kinderen	  die	  met	  

longontsteking	  in	  het	  ziekenhuis	  zijn	  opgenomen	  en	  worden	  behandeld	  volgens	  de	  case	  management	  

aanpak	  van	  het	  WHO	  en	  de	  landelijke	  richtlijnen	  voor	  de	  behandeling	  van	  longontsteking.	  Verder	  wordt	  

er	  een	  onderzoek	  gepresenteerd	  dat	  de	  rendabiliteit	  bepaalt	  van	  vaccinatie	  tegen	  pneumokokken	  om	  de	  

sterfte	  ten	  gevolg	  van	  longontsteking	  en	  het	  sterftecijfer	  te	  verlagen.	  	  

Hoofdstuk	  1	  bevat	  de	  introductie	  van	  deze	  thesis	  en	  haar	  doelen.	  Longontsteking	  bij	  kinderen	  is	  

wereldwijd	  de	  meest	  voorkomende	  oorzaak	  van	  kindersterfte	  en	  de	  meeste	  van	  deze	  sterfgevallen	  

komen	  voor	  in	  ontwikkelingslanden.	  Tegenwoordig	  zijn	  het	  bieden	  van	  vroege,	  effectieve	  behandeling	  

en	  het	  voorkomen	  van	  ziekte	  door	  middel	  van	  vaccinatie	  enkele	  van	  de	  meest	  veelbelovende	  

beschikbare	  interventies	  voor	  het	  verminderen	  van	  kindersterfte	  als	  gevolg	  van	  longontsteking.	  Elk	  

onderzoek	  dat	  hier	  gepresenteerd	  wordt,	  behandelt	  ten	  minste	  één	  van	  deze	  twee	  hierboven	  vermelde	  

aspecten,	  namelijk	  effectieve	  behandeling	  of	  het	  voorkomen	  van	  longontsteking.	  Ten	  eerste:	  om	  te	  

garanderen	  dat	  de	  aanbevelingen	  voor	  de	  behandeling	  van	  longontsteking	  effectief	  blijven,	  met	  het	  oog	  

op	  veranderingen	  in	  de	  epidemiologie	  van	  longontsteking	  en	  vooruitgang	  van	  onderzoek	  naar	  klinische	  

behandeling	  van	  longontsteking,	  hebben	  we	  twee	  systematische	  studies	  van	  gepubliceerde	  

onderzoeken	  gemaakt	  na	  het	  formuleren	  van	  WHO	  richtlijnen	  voor	  case	  management.	  Door	  recente	  

onderzoeken	  systematisch	  te	  herzien,	  hebben	  we	  getracht	  bewijs	  to	  vinden	  dat	  de	  huidige	  aanbevolen	  

richtlijnen	  ondersteunt	  evenals	  de	  mogelijke	  implicaties	  van	  komend	  onderzoek	  voor	  het	  up-‐to-‐date	  

maken	  van	  deze	  richtlijnen.	  	  

	  Ten	  tweede:	  naast	  de	  beschikbaarheid	  van	  effectieve	  richtlijnen,	  vermelden	  verscheidene	  onderzoeken	  

ervaring	  met	  de	  invoering	  van	  klinische	  behandeling	  van	  patiënten	  met	  longontsteking	  die	  invloed	  kan	  

hebben	  op	  het	  behandelingsresultaat	  en	  er	  is	  behoefte	  om	  deze	  ervaringen	  mee	  te	  nemen	  in	  

patiëntbehandelingen.	  Uit	  een	  Keniaans	  onderzoek	  blijkt	  bijvoorbeeld	  dat	  zorgverleners	  zelden	  

antibiotica	  voorschreven	  voor	  zeer	  ernstige	  longontsteking	  in	  71%	  van	  de	  opnames	  voor	  longontsteking,	  

hoewel	  slechts	  16%	  van	  de	  opnames	  zeer	  ernstige	  longontsteking	  had.	  Hetzelfde	  onderzoek	  

documenteerde	  eveneens	  ernstige	  tekortkomingen	  met	  betrekking	  tot	  ondersteunende	  behandeling	  

van	  longontsteking	  waaronder	  zuurstoftherapie.	  	  	  

Ten	  derde:	  om	  strategieën	  voor	  het	  voorkomen	  van	  longontsteking	  aan	  te	  pakken,	  hebben	  we	  de	  

behandelkosten	  van	  opnames	  met	  longontsteking	  en	  de	  rendabiliteit	  van	  pneumokokken	  vaccinatie	  bij	  

Keniaanse	  kinderen	  berekend.	  	  

We	  hebben	  ook	  de	  zwaarte	  beoordeeld	  van	  de	  geschatte	  sterfte	  van	  klinische	  patiënten	  als	  gevolg	  van	  

longontsteking	  om	  de	  juistheid	  te	  bepalen	  van	  schattingen	  die	  worden	  gemaakt	  om	  de	  invloed	  van	  

longontsteking	  vaccinatie	  bij	  het	  voorkomen	  van	  sterfte	  als	  gevolg	  van	  longontsteking	  te	  bepalen.	  

In	  Hoofdstuk	  2	  hebben	  we	  de	  case	  management	  strategie	  voor	  longontsteking	  van	  de	  WHO	  geëvalueerd	  

die	  in	  1991	  is	  opgesteld	  en	  sindsdien	  wordt	  gebruikt	  als	  basis	  voor	  de	  behandeling	  van	  longontsteking	  in	  

Kenia	  en	  soortgelijke	  landen.	  De	  recensies	  van	  de	  vakliteratuur	  ondersteunden	  de	  huidige	  klinische	  

criteria	  voor	  de	  classificering	  van	  longontsteking.	  Uit	  gegevens	  van	  klinische	  trials	  bleek	  ook	  dat	  de	  door	  

het	  WHO	  aanbevolen	  therapie	  effectief	  is	  voor	  de	  behandeling	  van	  ten	  minste	  80%	  van	  de	  gevallen	  van	  

longontsteking.	  De	  recensies	  toonden	  echter	  aan	  dat	  het	  gebruik	  van	  de	  pulse-‐oxymeter	  moet	  worden	  

bevorderd	  hoewel	  klinische	  symptomen	  kunnen	  helpen	  bij	  het	  vaststellen	  van	  hypoxemie	  in	  

gezondheidscentra	  zonder	  pulse-‐oxymeter.	  	  

	  

De	  setting	  van	  de	  onderzoeken	  die	  in	  hoofdstukken	  3	  en	  4	  wordt	  gepresenteerd,	  wordt	  gevormd	  door	  

regionale	  Keniaanse	  ziekenhuizen	  waarbij	  het	  aandachtspunt	  ligt	  op	  respectievelijk	  kwaliteit	  en	  resultaat	  

van	  de	  zorg	  bij	  de	  opname	  van	  klinische	  patiënten.	  In	  Hoofdstuk	  3	  staan	  de	  bevindingen	  van	  een	  cluster	  

steekproef	  van	  een	  veelzijdige	  interventie	  voor	  de	  invoering	  van	  richtlijnen	  en	  verbetering	  van	  zorg	  bij	  

opname	  van	  kinderen	  in	  acht	  regionale	  Keniaanse	  ziekenhuizen.	  Aan	  het	  eind	  van	  een	  18	  maanden	  

durende	  interventieperiode	  was	  er	  een	  verbetering	  in	  kwaliteit	  van	  de	  zorg,	  zowel	  bij	  interventie	  en	  

controle	  ziekenhuizen.	  Vergeleken	  met	  de	  gedeeltelijke	  (controle)	  interventie,	  werd	  de	  veelzijdige	  

interventie	  waartoe	  richtlijnen	  op	  basis	  van	  bewijs,	  training,	  werkhulpmiddelen,	  plaatselijke	  faciliteiten,	  

toezicht	  en	  een-‐op-‐een	  terugkoppeling	  behoren,	  geassocieerd	  met	  grotere	  veranderingen	  in	  de	  praktijk,	  

zich	  uitstrekkend	  over	  diverse	  aandoeningen	  met	  hoge	  sterfte	  zoals	  longontsteking.	  	  

	  

De	  in	  Hoofdstuk	  4	  verzamelde	  gegevens	  over	  opgenomen	  patiënten	  met	  longontsteking	  in	  negen	  

regionale	  ziekenhuizen	  worden	  gebruikt	  om	  te	  onderzoeken	  of	  er	  in	  de	  ziekenhuizen	  aanzienlijke	  

verscheidenheid	  in	  sterfte	  is.	  In	  totaal	  stierf	  5.9%	  van	  alle	  opgenomen	  patiënten	  met	  de	  diagnose	  

longontsteking	  voordat	  ze	  werden	  ontslagen.	  Het	  onderzoek	  vond	  bewijs	  voor	  aanzienlijke	  

verscheidenheid	  in	  sterfte	  tussen	  de	  ziekenhuizen.	  	  
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Zulke	  verschillen	  in	  sterfte	  worden	  niet	  behandeld	  in	  bestaande	  epidemiologische	  modellen	  en	  moeten	  

worden	  meegenomen	  bij	  het	  toekennen	  van	  hulpmiddelen	  voor	  het	  verbeteren	  van	  de	  gezondheid	  van	  

kinderen.	  

	  

Kennis	  van	  behandelkosten	  is	  essentieel	  voor	  het	  bepalen	  van	  rendabiliteit	  in	  de	  gezondheidszorg.	  Er	  is	  

echter	  een	  gebrek	  aan	  informatie	  aangaande	  behandelkosten	  in	  ontwikkelingslanden,	  vooral	  in	  beneden	  

de	  Sahara	  gelegen	  Afrikaanse	  landen.	  	  	  

	  

Hoofdstuk	  5,	  eveneens	  gebaseerd	  op	  zeven	  regionale	  Keniaanse	  ziekenhuizen,	  presenteert	  de	  

economische	  kosten	  van	  gezinnen	  en	  zorgaanbieders	  in	  Kenia	  voor	  gewone	  kinderziektes,	  zoals	  

longontsteking.	  De	  bevindingen	  van	  dit	  onderzoek	  tonen	  aan	  dat	  behandelkosten	  voor	  klinische	  malaria,	  

longontsteking	  en	  meningitis	  variëren	  al	  naar	  gelang	  het	  soort	  voorziening,	  waarbij	  voorzieningen	  voor	  

missie	  en	  derdelijns	  verwijzing	  duurder	  zijn	  vergeleken	  met	  eerstelijns	  verwijzing.	  Gezinnen	  met	  zieke	  

kinderen	  droegen	  in	  hoge	  mate	  bij	  tot	  de	  kosten	  van	  de	  aanbieder	  door	  middel	  van	  het	  betalen	  van	  

vergoedingen.	  Deze	  bevindingen	  konden	  worden	  gebruikt	  bij	  de	  analyse	  van	  rendabiliteit	  van	  

interventies	  in	  de	  gezondheidszorg.	  

	  

De	  kosten	  beschreven	  in	  hoofdstuk	  5	  worden	  daarna	  gebruikt	  in	  hoofdstuk	  	  6	  en	  samen	  met	  informatie	  

uit	  Kenia	  over	  het	  ziektecijfer	  voor	  pneumokokken	  berekend	  naar	  syndroom,	  evenals	  bewijs	  van	  

doeltreffendheid	  van	  vaccinatie	  in	  Afrikaanse	  landen	  om	  de	  rendabiliteit	  te	  bepalen	  van	  de	  levering	  van	  

PCV10	  voor	  routine	  immunisatie	  in	  Kenia.	  We	  nemen	  het	  effect	  van	  het	  vaccin	  ten	  aanzien	  van	  sterfte	  

en	  de	  impact	  op	  zowel	  morbiditeit	  en	  sterfte	  mee	  en	  onderzochten	  ook	  het	  gevolg	  voor	  rendabiliteit	  van	  

het	  meenemen	  van	  indirecte	  gevolgen	  en	  van	  het	  overgaan	  op	  een	  13-‐valent	  vaccin	  (PCV13).	  De	  

bevindingen	  in	  dit	  hoofdstuk	  toonden	  aan	  dat	  het	  invoeren	  van	  of	  PCV10	  of	  PCV13	  in	  Kenia	  

kostenbesparend	  werkt	  vanuit	  de	  regering	  gezien	  en	  zeer	  rendabel	  vanuit	  sociaal	  oogpunt.	  	  Indirecte	  

gevolgen,	  als	  deze	  voorkomen,	  zouden	  de	  rendabiliteit	  aanzienlijk	  verhogen.	  	  

Hoofdstuk	  7vat	  de	  bevindingen	  samen	  die	  in	  deze	  thesis	  worden	  gepresenteerd.	  Het	  bespreekt	  ook	  de	  

gevolgen	  van	  de	  bevindingen	  voor	  het	  beleid.	  De	  bevindingen	  van	  de	  systematische	  herziening	  

ondersteunen	  de	  bruikbaarheid	  van	  de	  huidige	  case	  management	  strategie	  voor	  het	  beoordelen	  van	  

kinderen	  met	  ARI	  (acute	  respiratoire	  	  infectie),	  het	  bepalen	  van	  de	  ernst	  van	  de	  longontsteking	  en	  het	  

bieden	  van	  behandeling	  afgestemd	  op	  de	  ernst	  van	  de	  longontsteking.	  	  Er	  is	  behoefte	  aan	  onderzoek	  

naar	  de	  doeltreffendheid	  van	  penicilline	  monotherapie	  of	  orale	  antibiotica	  voor	  ernstige	  longontsteking,	  

en	  onderzoek	  naar	  de	  behandeling	  van	  kinderen	  met	  HIV.	  	  

Het	  in	  deze	  thesis	  gepresenteerde	  onderzoek	  toont	  aan	  dat	  invoering	  van	  case	  management	  voor	  

klinische	  patiënten	  kan	  worden	  verbeterd	  door	  toepassing	  van	  een	  veelzijdige	  aanpak	  voor	  verbetering	  

van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  zorg	  en	  het	  toont	  aan	  dat	  pneumokokken	  vaccinatie	  zeer	  rendabel	  is.	  Deze	  

bevinding	  rechtvaardigt	  de	  voortgezette	  financiering	  van	  pneumokokken	  immunisatie	  met	  behulp	  van	  

overheidsgelden	  aan	  het	  eind	  van	  de	  door	  donors	  ondersteunde	  financieringsperiode..	  Invoering	  van	  de	  

in	  deze	  thesis	  gepresenteerde	  interventies	  moet	  worden	  ondersteund	  en	  verbreed,	  zijnde	  een	  aanpak	  

voor	  het	  verlagen	  van	  kindersterfte	  als	  gevolg	  van	  longontsteking.	  



141

Zulke	  verschillen	  in	  sterfte	  worden	  niet	  behandeld	  in	  bestaande	  epidemiologische	  modellen	  en	  moeten	  

worden	  meegenomen	  bij	  het	  toekennen	  van	  hulpmiddelen	  voor	  het	  verbeteren	  van	  de	  gezondheid	  van	  

kinderen.	  

	  

Kennis	  van	  behandelkosten	  is	  essentieel	  voor	  het	  bepalen	  van	  rendabiliteit	  in	  de	  gezondheidszorg.	  Er	  is	  

echter	  een	  gebrek	  aan	  informatie	  aangaande	  behandelkosten	  in	  ontwikkelingslanden,	  vooral	  in	  beneden	  

de	  Sahara	  gelegen	  Afrikaanse	  landen.	  	  	  

	  

Hoofdstuk	  5,	  eveneens	  gebaseerd	  op	  zeven	  regionale	  Keniaanse	  ziekenhuizen,	  presenteert	  de	  

economische	  kosten	  van	  gezinnen	  en	  zorgaanbieders	  in	  Kenia	  voor	  gewone	  kinderziektes,	  zoals	  

longontsteking.	  De	  bevindingen	  van	  dit	  onderzoek	  tonen	  aan	  dat	  behandelkosten	  voor	  klinische	  malaria,	  

longontsteking	  en	  meningitis	  variëren	  al	  naar	  gelang	  het	  soort	  voorziening,	  waarbij	  voorzieningen	  voor	  

missie	  en	  derdelijns	  verwijzing	  duurder	  zijn	  vergeleken	  met	  eerstelijns	  verwijzing.	  Gezinnen	  met	  zieke	  

kinderen	  droegen	  in	  hoge	  mate	  bij	  tot	  de	  kosten	  van	  de	  aanbieder	  door	  middel	  van	  het	  betalen	  van	  

vergoedingen.	  Deze	  bevindingen	  konden	  worden	  gebruikt	  bij	  de	  analyse	  van	  rendabiliteit	  van	  

interventies	  in	  de	  gezondheidszorg.	  

	  

De	  kosten	  beschreven	  in	  hoofdstuk	  5	  worden	  daarna	  gebruikt	  in	  hoofdstuk	  	  6	  en	  samen	  met	  informatie	  

uit	  Kenia	  over	  het	  ziektecijfer	  voor	  pneumokokken	  berekend	  naar	  syndroom,	  evenals	  bewijs	  van	  

doeltreffendheid	  van	  vaccinatie	  in	  Afrikaanse	  landen	  om	  de	  rendabiliteit	  te	  bepalen	  van	  de	  levering	  van	  

PCV10	  voor	  routine	  immunisatie	  in	  Kenia.	  We	  nemen	  het	  effect	  van	  het	  vaccin	  ten	  aanzien	  van	  sterfte	  

en	  de	  impact	  op	  zowel	  morbiditeit	  en	  sterfte	  mee	  en	  onderzochten	  ook	  het	  gevolg	  voor	  rendabiliteit	  van	  

het	  meenemen	  van	  indirecte	  gevolgen	  en	  van	  het	  overgaan	  op	  een	  13-‐valent	  vaccin	  (PCV13).	  De	  

bevindingen	  in	  dit	  hoofdstuk	  toonden	  aan	  dat	  het	  invoeren	  van	  of	  PCV10	  of	  PCV13	  in	  Kenia	  

kostenbesparend	  werkt	  vanuit	  de	  regering	  gezien	  en	  zeer	  rendabel	  vanuit	  sociaal	  oogpunt.	  	  Indirecte	  

gevolgen,	  als	  deze	  voorkomen,	  zouden	  de	  rendabiliteit	  aanzienlijk	  verhogen.	  	  

Hoofdstuk	  7vat	  de	  bevindingen	  samen	  die	  in	  deze	  thesis	  worden	  gepresenteerd.	  Het	  bespreekt	  ook	  de	  

gevolgen	  van	  de	  bevindingen	  voor	  het	  beleid.	  De	  bevindingen	  van	  de	  systematische	  herziening	  

ondersteunen	  de	  bruikbaarheid	  van	  de	  huidige	  case	  management	  strategie	  voor	  het	  beoordelen	  van	  

kinderen	  met	  ARI	  (acute	  respiratoire	  	  infectie),	  het	  bepalen	  van	  de	  ernst	  van	  de	  longontsteking	  en	  het	  

bieden	  van	  behandeling	  afgestemd	  op	  de	  ernst	  van	  de	  longontsteking.	  	  Er	  is	  behoefte	  aan	  onderzoek	  

naar	  de	  doeltreffendheid	  van	  penicilline	  monotherapie	  of	  orale	  antibiotica	  voor	  ernstige	  longontsteking,	  

en	  onderzoek	  naar	  de	  behandeling	  van	  kinderen	  met	  HIV.	  	  

Het	  in	  deze	  thesis	  gepresenteerde	  onderzoek	  toont	  aan	  dat	  invoering	  van	  case	  management	  voor	  

klinische	  patiënten	  kan	  worden	  verbeterd	  door	  toepassing	  van	  een	  veelzijdige	  aanpak	  voor	  verbetering	  

van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  zorg	  en	  het	  toont	  aan	  dat	  pneumokokken	  vaccinatie	  zeer	  rendabel	  is.	  Deze	  

bevinding	  rechtvaardigt	  de	  voortgezette	  financiering	  van	  pneumokokken	  immunisatie	  met	  behulp	  van	  

overheidsgelden	  aan	  het	  eind	  van	  de	  door	  donors	  ondersteunde	  financieringsperiode..	  Invoering	  van	  de	  

in	  deze	  thesis	  gepresenteerde	  interventies	  moet	  worden	  ondersteund	  en	  verbreed,	  zijnde	  een	  aanpak	  

voor	  het	  verlagen	  van	  kindersterfte	  als	  gevolg	  van	  longontsteking.	  




