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Sub-Saharan Africa (SSA) bears a disproportionately high burden of the HIV epidemic despite global 

efforts to combat the virus that causes AIDS. The WHO and The Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS (UNAIDS) joint report on global HIV epidemic showed that nearly two-thirds of the 34 million 

people infected with the virus resided in SSA in 2010 and morbidity and mortality remain high. In order 

to plan for effective interventions to respond to the HIV epidemic, it is necessary to understand the 

socio-demographic, behavioral and biological factors associated with the disease. Various sources of 

data including routine statistical summaries, surveys, surveillance, operational research and 

mathematical modeling are used to monitor the distribution and trends in the epidemic and to plan 

prevention and treatment programs. 

WHO develops and routinely reviews guidelines for HIV prevention, care and treatment. Many 

countries, including Kenya, have adopted these guidelines and customized them to be most appropriate 

in addressing the local epidemic. WHO released key guidelines in 2006 and 2010. Guidelines released in 

2010 recommended the use of CD4 T-cell count to assess eligibility for antiretroviral therapy (ART) and 

to monitor the patient’s immune system’s response to ART. CD4 T-cells are white cells that are an 

essential part of the body’s immune system. Various studies have shown that CD4 T-cell count and viral 

load are the key prognostic factors for HIV disease progression to AIDS and death. Early mortality is 

higher among patients enrolling on HIV care with low baseline CD4 T-cell count. The HIV treatment 

guidelines recommend conducting CD4 T-cell measurements during enrollment in HIV care (baseline) 

and follow-up tests every 6 months to monitor response to treatment.  Immunological treatment failure 

occurs when there is sub-optimal response by the immune system to ART. The guidelines also 

recommend the use of clinical presentation of patients to classify the progression of HIV infection by 

classifying common co-morbidities known to be associated with HIV into four clinical stages based on 

the severity and prognosis. The clinical conditions range from asymptomatic to conditions where 

presumptive diagnoses can be made on the basis of clinical presentation or simple investigations. 

Enforcing adherence to guidelines can be challenging in resource-limited settings such as SSA where 

inadequate health workers (including nurses and clinicians) serve a disproportionately large number of 

patients. Patients newly enrolled on ART should visit the clinic monthly, while stable patients are 

expected to attend the clinic every three months for review and medication refills. AIDS, like other 

chronic diseases, requires lifelong treatment and ongoing collection of longitudinal data to monitor the 

response to treatment at individual patient level and for routine statistical reporting. The rapidly 

increasing number of patients enrolling on HIV treatment in SSA annually, coupled with a limited 

number of health workers, can potentially compromise the recording of patient data and hence quality 

of care.  In order to address this, there is urgent need for innovative solutions such as Electronic Medical 

Records (EMRs) for the management of the large amounts of longitudinal data, and Clinical Decision 

Support Systems (CDSS) for providing feedback to health care workers to improve guideline adherence. 

Studies in developed countries have shown that EMRs and CDSSs are associated with better diagnosis, 

reduced medication errors, improved data quality and better practitioner performance. 

SSA has lagged behind in the adoption of EMRs and CDSS and continues to use paper-based recording of 

patient data. Obstacles to implementation of EMRs include unique challenges such as unreliable or 

unavailable electric power, inadequate computers and poor or no access to the Internet, coupled with 
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health workers’ limited computer skills, especially in rural areas where the majority of the patients seek 

treatment. Unstructured collection and free-text recording of key data elements such as diagnoses limits 

data quality and data re-usability for decision support or statistical analysis. 

The majority of published studies so far that have used rigorous scientific methods to evaluate 

associations between health IT interventions, such as EMRs and CDSSs, and selected quality of care 

outcomes were conducted in developed countries. Countries in SSA, which also have the weakest health 

systems, have not conducted adequate, well designed studies to understand the effect of EMRs and 

CDSS on quality of care for major diseases such as HIV/AIDS. With the increasing investment in health 

systems including EMRs and other systems in SSA, there is a critical need to evaluate the effect of such 

systems on quality of care. These evaluations would inform appropriate investments in solutions that 

address context-specific problems while taking into account unique challenges of implementing health 

IT interventions in resource-limited settings.  

The research work published in this thesis describes HIV epidemiology in Kenya, a systematic review on 

EMR-based CDSS in resource-limited settings and associations and effects between EMR/CDSS and 

quality of care in Kenya.  

Understanding HIV epidemiology is essential in appropriate planning for the national response and 

monitoring of the disease at population and individual patient levels. In chapter 2, we described an 

epidemiologic study, based on the Kenya AIDS Indicator Survey (KAIS) conducted in 2007. Our study 

provided a broad overview of the distribution of the HIV epidemic and correlates for HIV infection 

among sexually active adults aged 15-64 years residing in Kenya. The national HIV prevalence among 

sexually active adults aged 15-64 years was 7.4% while HIV prevalence in Nyanza province among a 

similar population was 16.9% - the highest infection rate in the country. The key correlates for HIV 

infection were Herpes Simplex Virus type 2 (HSV-II), multiple sexual partners, divorce/separation, 

consistent condom use with last sex partner among those who know their HIV-positive status, and lack 

of circumcision among men. Condom use during sexual intercourse is known to reduce the risk of HIV 

transmission. HIV-infected persons who were aware of their HIV-positive status were four times more 

likely to use a condom. In comparison to the Kenya Demographic Health Survey conducted in 2003, 

there was a marginal increase in HIV prevalence but this was not statistically significant. The 

introduction of antiretroviral therapy (ART) which has been shown to reduce HIV-related mortality may 

have contributed to the marginal increase in prevalence. Our study, however, did not report on HIV 

incidence.  

Pre-ART care is essential for HIV-positive patients who have not become eligible to ART based on the 

WHO guidelines. Chapter 3 describes the findings of a “before-after” study on adherence to pre-ART 

guidelines following the introduction of an EMR in 17 clinics in Nyanza province, western Kenya. We 

showed that EMR use was associated with all three investigated outcome measures of quality for pre-

ART care. EMR use was associated with a significantly higher rate of performing a baseline CD4+ T-cell 

count test compared to the paper system. Although the proportion of follow-up CD4+ T-cell count tests 

performed was low when using paper or EMR system, the rate was higher using EMR compared to the 

paper system. EMR use was associated with a reduction in the time from enrolment of HIV care to the 



144 

 

conducting baseline CD4+ T-cell test. EMR use was associated with better compliance with the pre-ART 

guidelines which recommend performing a CD4+ T-cell count every six months (timeliness of performing 

CD4+ T-cell tests). EMR use also contributed to improved data quality. It was noted that data clerks, who 

enter patient data into the EMR, add a layer of data quality checks during data entry and consult with 

clinicians whenever they encounter missing data. 

In chapter 4, we present the results of a multi-center “before-after” study evaluating the association 

between EMR and appropriate placement/initiation of HIV-infected patients on ART. The study was 

conducted in the same 17 health facilities described in chapter 3. We showed that EMR use was 

associated with an increase in the likelihood of ART initiation among eligible patients receiving HIV care. 

Although there was a marginal reduction in time from ART eligibility to ART initiation after transitioning 

from paper system to EMR, this reduction was not clinically significant. Non-EMR factors such as 

clinician behavior (provider practice), time for patient preparation and the patient’s own readiness for 

ART could have contributed to the lack of time reduction to ART initiation. The proportion of ART-

eligible patients receiving ART at the study sites (80%) was higher than The Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 2011 estimate for SSA (56%). However, there is still a 20% under-

treatment, which requires other approaches for patient tracing and pre-ART counseling to ensure that 

all eligible patients are initiated on ART. We did not encounter any cases of over-treatment in our 

studies (i.e. initiating ART among ineligible patients) as the ART-eligibility criteria are well defined in the 

guidelines and understood by clinicians. 

In order to learn from the evaluation studies on the effects of EMR-based CDSS on quality of HIV care, 

we conducted a systematic review to identify original, published studies describing the association 

between EMR-based CDSS and quality of HIV-care as well as barriers to EMR implementation in 

resource-limited settings, including SSA. The findings from a systematic review are discussed in chapter 

5. Twelve studies met the inclusion criteria set in the systematic review – ten of which were conducted 

in SSA and two others in the Caribbean. Only three studies quantified the associations between CDSS 

and relevant outcome and process measures, including time to order CD4+ T-cell tests, patient waiting 

time and missed appointments. One of the findings from the systematic review was that CDSS was 

associated with improved data quality. The majority of studies showed that data capture is by paper-

based systems which are retrospectively entered into an electronic system with CDSS. Only one study 

reported direct data entry at the point of care. Implementation of CDSSs and evaluation studies in 

resource-limited settings are generally premature as shown by the basic design of the studies included 

in the review. This is despite substantial investments by global health initiatives in health systems 

strengthening in SSA. It is important to note that the use of EMRs and CDSS is rising mainly due to these 

global health initiatives. 

Immunological treatment failure among HIV patients occurs when there is sub-optimal response by the 

immune system to ART. With the increasing number of HIV patients receiving ART, CDSS can potentially 

help in detecting treatment failure and recommend appropriate clinical action. Chapter 6 describes the 

findings of a multi-center cluster randomized controlled trial to assess the effect of EMR-based CDSS on 

early detection of immunological treatment failure among HIV-infected patients at 13 clinics in Nyanza 

province,  western Kenya. The study presents the implementation of a CDSS to detect immunological 
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treatment failure in compliance with the treatment guidelines and recommending appropriate clinical 

action. We showed that the use of CDSS was associated with a higher likelihood of clinicians taking 

appropriate action on immunological treatment failure as recommended in the HIV treatment 

guidelines. There was a substantial reduction in time from immunological treatment failure to 

appropriate action following the use of CDSS. CDSS was also associated with faster ordering of baseline 

CD4+ T-cell test (a key measure of the state of a patient’s immune system) and timely ordering follow-up 

CD4+ T-cell test. The recording of CD4 T-cell tests in CDSS sites was significantly higher compared to EMR 

only sites. Previous studies on effect of EMR on quality of HIV care reported low rates of recording of 

CD4 T-cell counts, hence room for improvement through innovative approaches such as CDSS. Although 

CDSS was shown to be an effective intervention in enhancing guidelines adherence, it is worth noting 

that there is still large room for improving the recording of actions taken by clinicians. Nearly 45% of 

patients experiencing treatment failure did not have a recorded action. A larger proportion of patients in 

the intervention group compared to the control group had a recording of condition for treatment failure 

and the action taken (54.9% vs. 29.5%). Lack of data could potentially affect the continuity of HIV care, 

especially in cases where a patient is seen by different clinicians. The choice of decision rules in the CDSS 

was limited to the use of CD4+ T-cell to infer eligibility for ART and monitor immunological response to 

HIV treatment. However, other clinical decisions, including ART eligibility, are based on diagnoses and 

these require structured coded data for accurate inference. 

Barriers to CDSS implementation in resource-limited settings included weak infrastructure and human 

resource challenges e.g. unreliable electric power, poor Internet connectivity, inadequate computers, 

poorly trained health workers and low computer literacy. These challenges are unique to resource-

limited settings, especially in SSA and are quite different from those experienced in developed countries 

e.g. inability to type quickly, reduced eye contact between clinician and patient during consultation and 

preference to write in long prose.  

Chapter 7 describes a structured approach to derive a comprehensive set of ADI concepts based on 

SNOMED CT and evaluates SNOMED CT’s content coverage for ADIs in a provincial referral hospital in 

Kenya. The aim of this study was to improve data quality through standardized recording of ADIs using a 

terminology system (SNOMED CT) which has been shown to enhance data accuracy, completeness and 

reusability in developed countries. More than 1,000 concepts described by nearly 1,900 terms were 

derived from four different sources. SNOMED CT had a near-complete content-coverage of the pre-

coordinated concepts currently used in clinical HIV practice of a Kenyan teaching and referral hospital.  

The resulting reference set was implemented as an interface terminology of OpenMRS EMR to 

standardize the recording of ADIs, and for automated inference of WHO clinical stage to determine ART 

eligibility based on HIV disease progression. Based on studies conducted in other countries, it is 

expected that the use of a reference set will enhance the quality of data recorded leading to more 

accurate inference of WHO staging and appropriate decisions on clinical care.  

We showed that EMRs can improve the likelihood of ART-eligible patients getting initiated on ART hence 

better outcomes. Wide-scale use of EMRs will imply that more ART-eligible patients currently not 

receiving ART will be initiated on therapy. Additionally, timely performance of the routine laboratory 

tests for HIV treatment monitoring enables clinicians to make timely decisions on patient management.  
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Patients who experience treatment failure are likely to be identified earlier and appropriate action taken 

according to treatment guidelines. 

SSA has particularly lagged behind in the adoption and use of health IT due to numerous challenges 

outlined in studies included in this thesis and other studies conducted in resource-limited settings. With 

the evidence from our studies which show that EMR and CDSS use can improve adherence to treatment 

guidelines and data quality hence better quality of HIV care, there is a compelling reason for further 

investments in addition to those by current initiatives such as the US President’s Emergency Plan for 

AIDS Relief (PEPFAR) and the Global Fund Against AIDS, TB and Malaria (GFATM) to strengthen health 

information systems in order to enhance continuity of high quality health care. The studies included in 

this thesis were conducted through a partnership between the US Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) and the Kenyan Ministry of Health through the Kenya Medical Research Institute 

(KEMRI) to generate evidence on the role of EMRs and CDSS in enhancing quality of HIV care. These 

evaluations are part of an ambitious project to implement EMRs at 600 health facilities nationally.  

Our studies identified opportunities and challenges in implementing health IT in resource limited setting 

including infrastructural and human capacity. The inability to implement EMRs and CDSSs in real-time as 

a point of care system due to lack of reliable electric power at many of the clinics was a major challenge. 

The Government should invest in innovative methods of generating electric power such as those based 

on solar or wind energy to ensure reliable electricity. Government of Kenya initiatives such as the 

ongoing rural electrification program (REP) which aims at providing reliable electricity to hospitals and 

schools in rural areas will in the near future solve the electric power problem in many health facilities.  

We showed gaps in information on the benefits or problems of implementing EMR-based CDSSs due to 

inadequate research done in resource limited setting. Well-designed and rigorous evaluations will 

generate relevant evidence to inform investments in technologies that work in settings with unique 

challenges (e.g. SSA) in the way that studies conducted in developed countries and described in 

systematic reviews have informed the implementation of CDSS in those countries. Our study on early 

detection and action of immunological treatment failure among patients receiving ART (chapter 6) is a 

first example of such a rigorous evaluation study. 

There is need for more rigorous evaluations studies, including randomized controlled trials to assess 

associations between EMR-based CDSS and processes and outcomes for HIV care and other chronic 

illnesses. Prior to conducting such studies, more work needs to be done to improve the ICT 

infrastructure (including Internet connectivity) and human capacity on health IT in resource-limited 

settings. The evaluations studies should also take into account overall improvement in the health 

systems including additional laboratory capacity. 
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Een onevenredig deel van de wereldwijde hiv-epidemie treft Sub-Sahara Afrika (SSA), ondanks 

wereldwijde inspanningen om het virus, dat aids veroorzaakt, te verslaan. 

De WHO en de hiv/aids-programma’s van de Verenigde Naties  (UNAIDS)  rapporteren gezamenlijk dat 

in 2010 de wereldwijde hiv-epidemie 34 miljoen geïnfecteerde personen treft, waarvan tweederde 

woonachtig is in SSA, en dat de morbiditeit en mortaliteit hoog blijven. Om effectieve interventies voor 

de hiv-epidemie te ontwikkelen is kennis over sociodemografische, gedrags- en biologische factoren, 

welke geassocieerd zijn met de ziekte, noodzakelijk. Verschillende databronnen zoals routinematig 

verzamelde statistieken, vragenlijsten, surveillance, operationeel onderzoek en mathematische 

modellen worden gebruikt om de distributie van en de trends in de epidemie te monitoren en om 

behandel- en preventieplannen op te stellen. 

De WHO ontwikkelt en updatet op regelmatige basis richtlijnen voor hiv-preventie, zorg en behandeling. 

Veel landen, waaronder Kenia, hebben deze richtlijnen geadopteerd en aan lokale omstandigheden 

aangepast zodat ze geschikt zijn om de lokale epidemie aan te pakken. De WHO heeft in 2006 en 2010 

kernrichtlijnen uitgegeven. De richtlijnen uit 2010 bevelen aan om het aantal CD4+ T-cellen te gebruiken 

om te beoordelen of een patiënt moet starten met antiretrovirale therapie (ART) en om de reactie van 

het immuunsysteem van de patiënt op de ART te monitoren. CD4+ T-cellen zijn witte bloedcellen die een 

essentieel onderdeel vormen van het menselijk immuunsysteem. Verschillende studies hebben 

aangetoond dat het aantal CD4+ T-cellen en de viral load (‘virale last’) sterke prognostische factoren zijn 

voor de progressie van de ziekte van hiv naar aids. Patiënten die de hiv-zorg starten met een laag aantal 

CD4+ T-cellen hebben een hogere vroege mortaliteit dan patiënten met een hoog aantal CD4+ T-cellen.  

De hiv-behandelrichtlijnen bevelen aan om het aantal CD4+ T-cellen te meten bij de start van de 

behandeling en vervolgens iedere 6 maanden om de reactie op de behandeling te monitoren. 

Immunologisch falen ontstaat wanneer het immuunsysteem suboptimaal reageert op de ART. De 

richtlijnen bevelen ook aan om de klinische presentatie van de patiënt te gebruiken om de progressie 

van de hiv-infectie te klasseren. Veelvoorkomende co-morbiditeiten, waarvan bekend is dat ze 

geassocieerd zijn met hiv, worden gebruikt om vier klinische stadia van de ziekte op basis van ernst en 

prognose te definiëren. De klinische stadia variëren van asymptomatisch tot condities waar voorlopige 

diagnosen kunnen worden gesteld op basis van klinische presentatie of eenvoudige lichamelijk en 

laboratoriumonderzoek.  

Het bevorderen van de adherentie aan de richtlijnen is een uitdaging in ontwikkelingslanden zoals in SSA 

door het tekort aan juist gekwalificeerd zorgpersoneel (artsen, verpleegkundigen, 

laboratoriumpersoneel) en het onevenredig grote aantal patiënten. Patiënten die starten met ART 

moeten maandelijks de kliniek bezoeken, terwijl stabiele patiënten die nog niet gestart zijn met ART ook 

iedere drie maanden bij de kliniek verwacht worden voor controle en medicatie. 

Aids vereist, net als andere chronische ziekten, een levenslange behandeling en een continue 

longitudinale verzameling van gegevens om de reactie van de patiënt op de behandeling te monitoren. 

Deze gegevens worden ook gebruikt voor reguliere statistische rapportage. 

 



149 

 

Het snel toenemend aantal patiënten dat een hiv-behandeling ondergaat, samen met het beperkte 

aantal zorgverleners, hebben een potentieel negatief effect op de kwaliteit van de vastlegging van 

patiëntgegevens en daardoor op de kwaliteit van de zorg. Om hier het hoofd aan te bieden zijn 

innovatieve oplossingen noodzakelijk, zoals Elektronische PatiëntenDossiers (EPDs) voor het beheer van 

grote hoeveelheden patiëntgegevens, en klinische BeslissingsOndersteunende Systemen (BOSen) om 

aan zorgverleners feedback te geven over hun handelen. Studies in voornamelijk Westerse landen 

hebben aangetoond dat EPDs en BOSen geassocieerd zijn met betere diagnosen, minder 

medicatiefouten, verbeterde datakwaliteit en betere zorgprestaties door zorgverleners. 

SSA loopt achter met het invoeren van EPDs en BOSen en gebruikt vooral papieren dossiers voor het 

vastleggen van patiëntgegevens. Barrières voor de implementatie van EPDs omvatten unieke 

uitdagingen zoals een onbetrouwbare elektriciteitsvoorziening, onvoldoende en ontoereikende 

computers, slechte of geen toegang tot het internet, samen met gebrek aan de juiste 

computervaardigheden van het personeel, met name in afgelegen gebieden waar juist het aantal 

patiënten groot is. Ongestructureerde en vrije-tekst opslag van belangrijke gegevenselementen zoals 

diagnosen heeft een negatieve invloed op de datakwaliteit en de mogelijkheden om deze gegevens te 

gebruiken in BOSen en in statistische rapportages. 

Verreweg de meeste studies naar de associatie tussen zorg-ict-interventies zoals EPDs of BOSen en 

kwaliteit van zorg zijn uitgevoerd in de Westerse wereld. In de SSA landen, die gebukt gaan onder 

zwakke zorgsystemen, zijn geen adequate, goed opgezette studies uitgevoerd om het effect van EPDs en 

BOSen op de kwaliteit van zorg van belangrijke ziekten zoals hiv/aids te onderzoeken. Doordat in SSA 

momenteel steeds meer investeringen in EPDs en andere informatiesystemen plaatsvinden, is het 

belangrijk het effect hiervan op de kwaliteit van zorg te evalueren. Deze evaluaties zouden moeten 

worden gebruikt om beslissingen over investeringen in zorg-ict te nemen, daarbij rekening houdend met 

de specifieke omstandigheden en uitdagingen voor het implementeren van zorg-ict binnen deze setting. 

Het onderzoek dat in dit proefschrift is beschreven omvat een beschrijving van de hiv-epidemiologie in 

Kenia, een systematische literatuur-review naar EPDs met een BOS-functionaliteit in 

ontwikkelingslanden en studies naar associaties en effecten van EPD- en BOS-implementaties op de 

kwaliteit van zorg in Kenia. 

Inzicht in de hiv-epidemiologie is belangrijk om nationale programma’s voor het behandelen en 

monitoren van de ziekte op populatie- en patiëntniveau op de juiste manier te plannen. In hoofdstuk 2 

beschrijven we een epidemiologische studie gebaseerd op de Keniaanse Aids Indicator Survey (KAIS) 

uitgevoerd in 2007. Onze studie geeft een algemeen overzicht van de verspreiding van de hiv-epidemie 

onder seksueel actieve volwassenen van 15 tot 64 jaar die woonachtig zijn in Kenia. De landelijke hiv-

prevalentie onder seksueel actieve volwassenen van 15 tot 64 jaar was 7,4%, terwijl de hiv-prevalentie 

in de provincie Nyanza, in het westen van Kenia, onder dezelfde populatie 16,9% was, het hoogste 

infectiepercentage in het land. De belangrijkste determinanten voor hiv-infectie waren Herpes Simplex 

Virus type 2 (HSV-II), meerdere sekspartners, echtscheiding/separatie, consequent condoomgebruik met 

de laatste sekspartner onder hen die weten dat ze hiv-positief zijn, en de afwezigheid van circumcisie 

onder mannen. Het is bekend dat condoomgebruik tijdens seksueel verkeer het risico op het overdragen 
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van hiv reduceert. Mensen die weten dat ze hiv-positief zijn gebruikten vier keer zo vaak een condoom. 

In vergelijking met de Kenya Demographic Health Survey uitgevoerd in 2003, was er een marginale 

toename van de hiv-prevalentie maar deze was niet statistisch significant. De introductie van ART, 

waarvoor is aangetoond dat het de hiv-gerelateerde mortaliteit reduceert, kan bijgedragen hebben aan 

deze slechts marginale toename in de prevalentie. Onze studie bevat helaas geen informatie over de 

hiv-incidentie.  

Volgens de WHO-richtlijnen is pre-ART zorg essentieel voor hiv-positieve patiënten die nog niet voor 

ART in aanmerking komen. Hoofdstuk 3 beschrijft een studie naar de adherentie aan de pre-ART-

richtlijnen voor en na de introductie van een EPD in 17 klinieken in de provincie Nyanza. We lieten zien 

dat EPD-gebruik geassocieerd was met alle drie de onderzochte uitkomstmaten voor kwaliteit van pre-

ART-zorg. EPD-gebruik was geassocieerd met een significant hoger percentage uitgevoerde metingen 

van het aantal CD4+ T-cellen bij aanvang van de zorg (baseline) vergeleken met de situatie waarin 

papieren dossiers werden gebruikt. Hoewel het percentage vervolgmetingen van het aantal CD4+ T-

cellen laag was in zowel de situatie met een EPD als die met een papieren dossier, was het percentage in 

de EPD-situatie hoger dan bij gebruik van een papieren dossier. EPD-gebruik was geassocieerd met een 

reductie van de tijd tussen de start van de hiv-zorg en de eerste meting (baseline) van het aantal CD4+ T-

cellen. EPD-gebruik was geassocieerd met een betere naleving van de pre-ART-richtlijnen die 

aanbevelen om iedere 6 maanden het aantal CD4+ T-cellen te meten. EPD-gebruik bevorderde de 

datakwaliteit. De datamanagers, die patiëntgegevens in het EPD invoeren, vormden een extra 

controlelaag voor de datakwaliteit en consulteerden de clinici wanneer ze tegen ontbrekende gegevens 

aanliepen. 

In hoofdstuk 4 zijn de resultaten beschreven van een multi-center voor-na studie naar de associatie 

tussen EPD-gebruik en de juiste initiatie van ART bij hiv-patiënten. De studie is uitgevoerd in dezelfde 17 

zorginstellingen als uit hoofdstuk 3. We toonden aan dat EPD-gebruik was geassocieerd met een 

toename van de kans op het starten van ART onder daarvoor in aanmerking komende patiënten die hiv-

zorg ontvingen. De duur tussen het moment waarop iemand in aanmerking komt voor ART en het  

moment waarop ART daadwerkelijk gestart werd was korter in de periode waarin het EPD gebruikt werd 

maar deze afname in tijd was niet statistisch significant. Factoren anders dan het gebruik van een EPD, 

zoals het gedrag van de zorgverlener, tijd om de patiënt voor te bereiden en de bereidheid van de 

patiënt zelf om te starten met ART, kunnen hiervoor verklaringen zijn. Het percentage patiënten in de 

studiecentra dat in aanmerking komt voor ART en ook daadwerkelijk ART krijgt (80%) was hoger dan de 

WHO en de hiv/aids-programma’s van de Verenigde Naties  (UNAIDS) in 2011 inschatten voor SSA 

(56%). Er is echter dus nog steeds 20% onderbehandeling. Om dit probleem aan te pakken en er voor te 

zorgen dat alle in aanmerking komende patiënten ook daadwerkelijk ART krijgen, zijn andere 

benaderingen voor het traceren en adviseren van patiënten nodig. Overbehandeling, d.w.z dat 

patiënten ten onrechte met ART zijn gestart, is in deze studie niet aangetroffen. 

 

Om te leren van reeds uitgevoerde evaluatiestudies naar het effect van EPDs met BOS functionaliteit op 

de kwaliteit van hiv-zorg hebben we een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd naar originele 
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studies die de associatie tussen EPD met BOS functionaliteit en de kwaliteit van hiv-zorg onderzochten 

of die barrières voor de implementatie van dergelijke systemen in ontwikkelingslanden, inclusief SSA, 

beschreven. De bevindingen zijn beschreven in hoofdstuk 5. Twaalf studies werden geïncludeerd, tien 

daarvan werden uitgevoerd in SSA en twee in het Caribisch gebied. Slechts drie studies kwantificeerden 

de associatie tussen BOS en relevante uitkomst- en procesmaten zoals tijd tot aanvraag van CD4+ T-cel-

test, wachttijd voor de patiënt en gemiste afspraken door de patiënt. Eén van de bevindingen van het 

systematisch literatuuronderzoek was dat BOS was geassocieerd met verbeterde datakwaliteit. Het 

merendeel van de studies liet zien dat de dataverzameling op papier plaatsvond en gegevens 

retrospectief werden ingevoerd in het EPD. Slechts één studie rapporteerde directe gegevensvastlegging 

tijdens het zorgproces. Implementatie van BOS en evaluatiestudies in ontwikkelingslanden zijn in het 

algemeen prematuur zoals te zien is aan de eenvoudige onderzoeksopzet van de studies in het 

literatuuronderzoek. Dit is opvallend gezien de grote investeringen van wereldwijde initiatieven om 

zorgsystemen te verbeteren in SSA. Het is belangrijk ons te realiseren dat het gebruik van EPDs en 

BOSen toeneemt door deze initiatieven. 

Immunologisch behandelfalen onder hiv-patiënten kan optreden wanneer er een suboptimale reactie 

van het immuunsysteem op de ART optreedt. Met de toename van het aantal hiv-patiënten dat ART 

krijgt, kan een BOS potentieel nuttig zijn bij het detecteren van behandelfalen en het geven van 

suggesties aan zorgverleners omtrent het juiste klinische handelen. Hoofdstuk 6 beschrijft de 

bevindingen van een multi-center geclusterde RCT voor het evalueren van het effect van een EPD met 

BOS op het vroeg detecteren van immunologisch behandelfalen onder hiv-patiënten in 13 klinieken in 

de provincie Nyanza. Het BOS is gebaseerd op de WHO behandelrichtlijnen om immunologisch 

behandelfalen te detecteren en hierop de juiste acties te ondernemen. De studie laat zien dat er een 

relatie is tussen het gebruik van het BOS en de hogere kans op het juiste klinische handelen bij 

immunologisch behandelfalen. Er was een substantiële afname in de tijd tussen het immunologisch 

behandelfalen en het ondernemen van de juiste actie. Het BOS was tevens gerelateerd aan het sneller 

voorschrijven van een baseline CD4+ T-cel-test en het tijdig bepalen van volgende CD4+ T-cel metingen. 

Het aantal gedocumenteerde CD4+ T-cel-metingen was significant hoger in de klinieken waar het BOS 

was geïmplementeerd ten opzichte van de klinieken waar een EPD zonder BOS was geïmplementeerd. 

Eerdere studies naar het effect van een EPD  op de kwaliteit van hiv-zorg rapporteerden lage aantallen 

vastgelegde CD4+ T-cel-metingen. Er is dus ruimte voor verbetering met behulp van innovatieve 

benaderingen zoals een BOS. Hoewel onze studie aantoonde dat het BOS een effectieve interventie is, is 

er nog steeds aanzienlijke ruimte voor verbetering in het registreren van de behandelacties die 

zorgverleners ondernemen. Voor bijna 45% van de patiënten bij wie de behandeling faalt is geen actie 

op dit falen geregistreerd. In de interventiegroep was het percentage patiënten met behandelfalen en 

daarop ondernomen actie significant hoger dan in de controlegroep (54.9% vs. 29.5%). Het gebrek aan 

geregistreerde gegevens heeft potentieel effect op de continuïteit van de hiv-zorg, met name in situaties 

waar patiënten door meerdere zorgverleners worden gezien. Het BOS beperkte zich in onze studie tot 

redeneerregels om op basis van het aantal CD4+T-cellen vast te stellen of een patiënt in aanmerking 

komt voor ART en voor het monitoren van de immunologische reactie op de hiv-behandeling. Voor 

andere klinische beslissingen, maar ook voor het bepalen of een patiënt in aanmerking komt voor ART, 

is ook informatie over diagnosen en klachten belangrijk. Om dergelijke beslisregels in een BOS te kunnen 
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opnemen, en om adviezen te genereren, moeten gegevens over diagnosen gestructureerd en gecodeerd 

worden vastgelegd. Andere barrières om BOSen te implementeren in ontwikkelingslanden zijn de 

zwakke infrastructuur, zoals onbetrouwbare elektriciteitsvoorzieningen en slechte computers, en 

uitdagingen ten aanzien van het personeel zoals laaggeschooldheid en gebrek aan 

computervaardigheden. Vergeleken met de westerse wereld zijn deze uitdagingen uniek voor 

ontwikkelingslanden, en deze gelden zeker in SSA. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een gestructureerde aanpak voor het definiëren van een op SNOMED CT 

gebaseerde verzameling concepten van aids–definiërende ziekten (ADZ) , en evalueert de dekking van 

SNOMED CT voor dit medisch domein op basis van ADZ die in een groot tertiair ziekenhuis in Kenia 

worden  vastgelegd. Het uiteindelijke doel van de studie was om de datakwaliteit te verbeteren door 

gestandaardiseerde vastlegging van ADZ, gebruik makend van SNOMED CT, waarvan is aangetoond dat 

het de accuraatheid, compleetheid en herbruikbaarheid van gegevens kan verbeteren in de westerse 

wereld. Vanuit vier verschillende bronnen werden 1000 concepten, beschreven met bijna 1800 termen, 

geïdentificeerd. Bijna alle ADZ-concepten die in Kenia in de praktijk werden gebruikt konden in SNOMED 

CT worden gevonden. De verzameling SNOMED CT concepten en bijhorende termen werden als 

interface terminologie geïmplementeerd in OpenMRS, het EPD dat in veel ontwikkelingslanden wordt 

gebruikt. Hierdoor wordt het vastleggen van ADZ gestandaardiseerd en kan automatisch het door de 

WHO gedefinieerde klinische stadium worden afgeleid en aan de  hand daarvan ook worden bepaald of 

de patiënt in aanmerking komt voor ART. Op basis van studies in andere landen verwachten we dat het 

gebruik van deze ADZ referentieset en interface terminologie zal leiden tot een betere datakwaliteit die 

accurate afleiding van de klinische stagering en daarbij behorende beslissingen over de behandeling 

ondersteunt. 

De prevalentie van hiv is in Kenia het hoogste in de provincie Nyanza, waar we de EPD- en BOS-

evaluatiestudies hebben uitgevoerd. In dit proefschrift hebben we aangetoond dat EPDs de kans op ART 

vergroten onder patiënten die daarvoor in aanmerking komen, wat positieve effecten zal hebben op hun 

uitkomst. Een grootschalig gebruik van EPDs impliceert dat er meer patiënten op tijd ART krijgen. 

Daarnaast zal het tijdig aanvragen van laboratoriumtesten voor het monitoren van de effecten van de 

behandeling de clinici ondersteunen in het nemen van tijdige behandelmaatregelen. Patiënten die falen 

op de behandeling zullen sneller geïdentificeerd worden zodat de juiste acties (op basis van de 

richtlijnen) ondernomen kunnen worden. 

SSA loopt achter in de adoptie en het gebruik van zorg-ict door uitdagingen zoals die zijn benoemd in de 

studies in dit proefschrift en in andere studies uitgevoerd in landen met beperkte middelen. Met het 

bewijs dat voortkomt uit onze studies omtrent de effectiviteit van EPDs en BOSen voor het verbeteren 

van de adherentie aan de richtlijnen, de datakwaliteit en de kwaliteit van hiv-zorg is er een gegronde 

reden voor verdere investeringen in het verbeteren van zorg-ict naast die door de US President’s 

Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) en de Global Fund Against AIDS, TB and Malaria (GFATM). De 

studies beschreven in dit proefschrift zijn uitgevoerd in samenwerking met de US Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) en het Keniaanse ministerie voor volksgezondheid  en de Kenya Medical 

Research Institute (KEMRI) om bewijs te genereren omtrent de rol van EPDs en BOSen bij het verbeteren 
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van hiv-zorg. Deze evaluatie is onderdeel van een ambitieus nationaal project waar in 600 

zorginstellingen een EPD wordt geïmplementeerd. 

Onze studies identificeren mogelijkheden en uitdagingen voor het implementeren van zorg-ict in landen 

met weinig middelen en beperkingen in de infrastuctuur en personele capaciteit. Door het gebrek aan 

een betrouwbare elektriciteitsvoorziening is het onmogelijk om een EPD met BOS te implementeren in 

het directe zorgproces. De Keniaanse overheid zou moeten investeren in innovatieve methoden voor 

elektriciteit zoals wind en zonne-energie. Initiatieven van de Keniaanse overheid zoals het “Rural 

Electrification Program (REP)” dat gericht is op betrouwbare elektriciteitsvoorziening in ziekenhuizen en 

scholen in afgelegen gebieden, zal in de toekomst de problemen in veel zorginstellingen oplossen. 

Onze literatuurstudie liet zien dat vanwege het beperkte aantal en de lage kwaliteit van de studies er 

weinig informatie en bewijs bestaat over de voordelen of problemen van EPD- en BOS-implementaties. 

Goed opgezette, betrouwbare evaluaties moeten relevant bewijs genereren en daarmee de beslissers 

kunnen informeren over de juiste investeringen in zorg-ict in omgevingen met specifieke uitdagingen 

m.b.t. zorg-ict-implementaties zoals in SSA. Onze studie naar het effect van een EPD met BOS op de 

vroege detectie van immunologisch behandelfalen en het juiste klinische handelen daarop t.b.v. 

patiënten die ART krijgen (hoofdstuk 6) is een eerste voorbeeld van een dergelijke betrouwbare 

evaluatiestudie. 

Er is behoefte aan meer betrouwbare evaluatiestudies, zoals RCTs, die de relatie tussen EPD en BOS op 

andere proces- en uitkomstmaten voor hiv-zorg en andere chronische ziekten onderzoeken. Voordat 

deze studies plaatsvinden moet er prioriteit gegeven worden aan het verbeteren van de ict-

infrastructuur, zoals internetverbinding, en de computerscholing van zorgverleners. Echter, als een BOS 

voorschrijft dat een bepaalde labtest moet worden afgenomen maar dit is vanwege het gebrek aan 

laboratoriumcapaciteit onmogelijk, dan zal het BOS geen effect teweeg brengen. Daarom verdienen ook 

verbeteringen van de algemene gezondheidszorgfaciliteiten zoals de capaciteit van medisch laboratoria 

grote aandacht. 

  


