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neDerlanDSe SaMenVattinG (SUMMarY in DUtCH)

epidemie van hart- en vaatziekten
Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn wereldwijd de belangrijkste oor-
zaak van sterfte en invaliditeit. In 1990 had meer dan 25% van alle 
mondiale sterfgevallen als doodsoorzaak HVZ, en dit is in 2013 
gestegen naar 30%. De schatting is dat deze trend zich voortzet 
naar 23 miljoen sterfgevallen per jaar in 2030. Er is een vergelijk-
bare groei te zien in het vóórkomen van risicofactoren voor HVZ 
zoals hoge bloeddruk, suikerziekte, roken, overgewicht, onge-
zond dieet en verminderde lichaamsbeweging.

HVZ is door velen lange tijd gezien als een ‘welvaartsziekte’, 
maar momenteel vindt meer dan tachtig procent van alle sterfge-
vallen plaats in landen met een laag en midden inkomen. Terwijl 
de sterfte door HVZ in rijkere landen zoals Nederland al vanaf de 
jaren zeventig aan het dalen is door betere preventie en behande-
ling, neemt de sterfte in landen met laag en midden inkomen juist 
in hoog tempo toe.

Een verklaring voor deze verschillende trends is de zogenaam-
de epidemiologische transitie, die laat zien dat gezondheid en ziek-
tebeelden afhankelijk zijn van de economische en demografische 
veranderingen. Bij toenemende welvaart en industralisatie ont-
staan er over het algemeen meer chronische ziekten zoals HVZ 
en neemt het aantal slachtoffers door infectieziekten zoals chole-
ra en tuberculosis af. Waar Europa in anderhalve eeuw deze veran-
dering heeft ondergaan, gebeurt dat in het Afrikaanse continent in 
een paar decennia. Dit heeft als gevolg dat er een enorme groei is in 
HVZ maar dat het probleem van de infectieziekten nog steeds be-
staat. Deze zogenaamde ‘dubbele ziektelast’ van chronische ziek-
ten en infectieziekten legt een grote druk op de vaak zwakke ge-
zondheidszorg op het continent.

Een belangrijke oorzaak voor deze groei van HVZ in Afrika 
ten zuiden van de Sahara (sub-Sahara Afrika; SSA) is de verande-
ring van een traditionele leefstijl naar een meer Westerse leefstijl. 
Deze verandering wordt gevoed door de groeiende verstedelijking 
in SSA. Waar SSA altijd gezien is als een rurale omgeving, is het nu 
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de regio waar de stedelijke bevolking wereldwijd het snelst groeit. 
Hoofsteden als Nairobi en Kampala zullen dit decennium met 50% 
groeien, en de totale stedelijke bevolking zal verdriedubbelen van 
395 miljoen in 2009 naar 1,23 miljard in 2050.

Tussen de 60-70% van de stedelijke populatie in SSA woont in 
sloppenwijken, en dit percentage lijkt de komende jaren verder te 
stijgen. Deze sloppenwijken worden gekenmerkt door sterke ar-
moede, veel psychosociale problematiek en afwezigheid van basale 
voorzieningen wat een grote invloed heeft op de gezondheid van 
de inwoners. Met de groei van deze arme stedelijke bevolking en 
hun verhoogde kans op HVZ is het essentieel om gezondheidspro-
gramma’s te ontwikkelen. Ondanks dat er meerdere documenten 
zijn gepubliceerd over het belang van preventie van HVZ in lan-
den met laag en midden inkomen, zijn er tot op heden zeer wei-
nig programma’s uitgevoerd en geëvalueerd in SSA, en al helemaal 
niet in de sloppenwijken.

Doelstellingen proefschrift
Het doel van de SCALE UP studie was om een betaalbaar en duur-
zaam programma voor preventie van HVZ in de sloppenwijken te 
ontwikkelen, implementeren en evalueren. Deze studie werd uit-
gevoerd door een samenwerking van het Amsterdam Institute for 
Global Health and Development (AIGHD) en het African Popula-
tion and Health Research Center (APHRC). Deze laatste organi-
satie heeft een ruime ervaring in wetenschappelijk onderzoek met 
betrekking tot de arme stedelijke bevolking in SSA aangezien zij 
al meer dan tien jaar op structurele wijze demografische, socio-
economische en medische informatie verzamelen en analyseren in 
twee sloppenwijken in Nairobi, Kenia. Deze twee sloppenwijken, 
genaamd Korogocho en Viwandani, zijn met hun 65,000 inwo-
ners één van de dichtstbevolkste van de stad en liggen op ongeveer 
twaalf kilometer buiten het centrum van Nairobi. In dit gebied 
heeft onze studie plaatsgevonden.

Het wetenschappelijke doel van dit proefschrift bestond uit drie 
onderdelen: 1) het bepalen van de aanwezigheid van risicofactoren 
voor HVZ zoals hoge bloeddruk, suikerziekte en overgewicht in 
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de sloppenwijken van Nairobi 2) het ontwikkelen van een duur-
zaam en betaalbaar programma voor preventie van HVZ in slop-
penwijken 3) het implementeren en evalueren van dit nieuwe pro-
gramma in de sloppenwijken van Nairobi.

resultaten beschreven in dit proefschrift
In het eerste deel van het proefschrift concentreerden we ons op 
de risicofactoren van HVZ. In Hoofdstuk 2 beschreven we dat 
hoge bloeddruk en andere risicofactoren voor HVZ toenemend 
voorkomen op het Afrikaanse continent. Het percentage van hoge 
bloeddruk, oftewel hypertensie, varieerde tussen de 19% en 40%, 
afhankelijk van het welvaartsniveau in het land. De bloeddruk leek 
onder de stedelijke populatie over het algemeen 5-10mmHg hoger 
te zijn dan op het platteland.

In hoofdstuk 3 lieten we zien dat ook in de sloppenwijken van 
Nairobi hypertensie een substantieel probleem is. Alarmerend is 
dat meer dan tachtig procent van de mensen met hypertensie zich 
hier niet van bewust was, waardoor slechts een klein gedeelte on-
der behandeling was, en maar 2% zijn bloeddruk goed onder con-
trole had met medicatie.

We rapporteerden vervolgens in hoofdstuk 4 dat 5% van de 
bevolking in de sloppenwijken van Nairobi suikerziekte, oftewel 
diabetes, had. Vergelijkbaar met de situatie van hypertensie was 
ook driekwart van de mensen met diabetes zich daar niet bewust 
van. Hierdoor werd slechts een kleine groep behandeld, en daaruit 
voortkomend had minder dan 5% van de diabetes patiënten zijn 
bloedsuikers adequaat gereguleerd.

In het laatste hoofdstuk beschreven we de situatie van overge-
wicht, obesitas en de perceptie van lichaamsbouw in de sloppen-
wijken van Nairobi (hoofdstuk 5). 43% van de vrouwen leed aan 
overgewicht of obesitas, en meer dan de helft van de mensen met 
overgewicht en obesitas onderschatte hun eigen gewicht. Meer 
dan een derde van de sloppenwijkbewoners gaf een voorkeur aan 
een lichaamsbouw met overgewicht of obesitas.
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In het tweede deel van het proefschrift richtten we ons op het 
ontwikkelen van een gezondheidsprogramma voor preventie van 
HVZ in de sloppenwijken.

Hoofdstuk 6 was een literatuurstudie naar lokale programma’s 
voor preventie van HVZ in ontwikkelingslanden. We vonden 26 
verschillende studies die zich zowel richtten op de gezonde bevol-
king door middel van media-campagnes, als op mensen met een 
HVZ risico zoals hypertensiepatiënten via specifieke behandel-
programma’s. We concludeerden dat wanneer het programma een 
combinatie van verschillende elementen bevat zoals bewustzijn-
campagnes gericht op voeding en gedrag, training van verpleeg-
kundigen en introduceren van medische richtlijnen, er vaak een 
verlaging van het risico op HVZ wordt bereikt. Helaas had geen 
van de 26 onderzoeken plaats gevonden in sloppenwijken.

In hoofdstuk 7 beschreven we hoe we ons programma voor 
preventie van HVZ in de sloppenwijken van Nairobi hebben ont-
wikkeld op basis van ervaringen en invalshoeken vanuit de volks-
gezondheid (APHRC en AIGHD) en de private sector (Boston 
Consulting Group). We demonstreerden het model dat we heb-
ben ontwikkeld door middel van berekeningen van kosten-effec-
tiviteit, waarin we ons richtten op vier elementen: bewustzijn, 
screening, behandeling en controle van hoge bloeddruk. Vervol-
gens lieten we in hoofdstuk 8 zien op welke wijze we deze inter-
ventie wilden evalueren aan de hand van het studieprotocol. We 
hebben ervoor gekozen om de interventie te laten plaats vinden 
in Korogocho, terwijl de gemeenschap in Viwandani als contro-
le groep functioneerde. We richtten ons alleen op bewoners die 35 
jaar of ouder waren omdat we uit eerdere studies zagen (hoofd-
stuk 3) dat 71% van de mensen met hypertensie in deze groep zit, 
en dit de kosteneffectiviteit van de interventie ten goede kwam.

In het derde en laatste deel van het proefschrift kwam de im-
plementatie en evaluatie van het programma aan bod. We start-
ten hierbij met hoofdstuk 9 waarin we de uitdagingen beschreven 
waarmee we tijdens het onderzoek in de sloppenwijken gecon-
fronteerd werden. De grootste problemen bleken: onveiligheid, 
het ontbreken van infrastructuur, hoge mobiliteit van de bevol-
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king, gebrek aan sociale cohesie, politieke instabiliteit en gebrek 
aan betrouwbare en gemotiveerde werknemers. Een centrale rol 
hierin speelde de schrijnende armoede waardoor de bevolking 
vaak andere prioriteiten had dan hun gezondheid. We hebben een 
aantal adviezen gegeven hoe mogelijke problemen bij toekomstige 
vergelijkbare programma’s zouden kunnen worden voorkomen.

In hoofdstuk 10 rapporteerden we de uitkomsten en kosten 
van het implementeren van de verschillende onderdelen van de 
interventie. We baseerden ons hiervoor op administratieve docu-
menten die we tijdens het 18 maanden durende onderzoek heb-
ben bijgehouden. Uiteindelijk hebben we 60% van de populatie 
gescreend die hiervoor in aanmerking kwam (4049 mensen, voor 
US$ 17 per gescreend persoon), 68% van de mensen die doorver-
wezen werden, bereikten de kliniek voor behandeling (660 men-
sen, voor US$123 per behandeld persoon), 27% van de mensen 
die de kliniek hadden bereikt, bleven met regelmaat terugkomen 
(178 patiënten, voor US$194 per persoon die met regelmaat te-
rugkomt), en in 33% van de patiënten die onder behandeling bleef, 
was de bloeddruk goed gecontroleerd (n=58/178). Ondanks de in 
hoofdstuk 9 beschreven obstakels bij gezondheidsprogramma’s in 
sloppenwijken, zijn we er wel in geslaagd om meer dan de helft 
van de mensen in de bevolking te bereiken, en in de kliniek te ver-
welkomen. Helaas bleek het programma minder in staat om de pa-
tiënten onder behandeling te houden en hun bloeddruk te con-
troleren.

Vervolgens evalueerden we het effect van de interventie in 
hoofdstuk 11. We hebben bij 1531 deelnemers in de interventie-
groep en 1233 deelnemers in de controlegroep, zowel bij de start 
van de interventie als na 18 maanden metingen gedaan. We zagen 
in beide groepen een significante daling van de bloeddruk als we 
de waardes van voor en na de interventie vergeleken (3mmHg in 
de interventie groep, en 2mmHg in de controle groep). In beide 
groepen daalde de bloeddruk bij hoge bloeddrukpatiënten (bloed-
druk boven 140/90mmHg) nog sterker tijdens nog sterker tijdens 
de 18 maanden van de interventie (15mmHg in de interventie-
groep, en 14mmHg in de controlegroep). We vonden geen ver-
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schil in daling van bloeddruk tussen de uitgebreide interventie en 
de controle groep waarbij eenmalig de bloeddruk was gemeten tij-
dens het begin van de studie.

Een mogelijke oorzaak voor het ontbreken van een verschil tus-
sen beide groepen kan zijn dat een eenmalige meting van de bloed-
druk voldoende was om participanten aan het onderzoek te sti-
muleren hun gedrag aan te passen met een dalende bloeddruk tot 
gevolg. Een andere oorzaak voor het afwezige onderscheid zou 
kunnen zijn dat bij de interventie slechts een klein deel van de pa-
tiënten met hoge bloeddruk regelmatig naar de kliniek kwam en 
hun bloeddruk onder controle kreeg waardoor hiermee nauwe-
lijks extra effect gesorteerd werd.

In het laatste hoofdstuk van het proefschrift lieten we zien hoe 
het programma dat ontwikkeld is voor de sloppenwijken van Nai-
robi mogelijk ook van nut kan zijn voor Afrikaanse migranten in 
Amsterdam (hoofdstuk 12). In eerste instantie was het idee dat 
het programma mogelijk op andere plekken in Kenia of SSA zou 
kunnen worden geïmplementeerd. Later bleken er ook veel over-
eenkomsten te zijn met de situatie van preventie van HVZ onder 
migranten in Amsterdam zoals verminderd bewustzijn, behande-
ling en controle van hoge bloeddruk. Onderzoekers kijken nu hoe 
bepaalde elementen van het programma in Amsterdam Zuid-Oost 
geïmplementeerd en bestudeerd kunnen worden.

Het is belangrijk om de rol van armoede en sociale achter-
stand te onderkennen in onze huidige studie. Zoals eerder gezegd 
is HVZ de afgelopen jaren van een welvaartsziekte een armoede-
ziekte geworden. Deze verschuiving heeft al in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw plaatsgevonden in Europa, en is momenteel 
gaande in opkomende economieën als India. Maar ook onder de 
stedelijke populatie in Afrika is te zien dat risicofactoren zoals obe-
sitas het snelst groeien onder de armste groepen. Ondanks dat het 
op volksgezondheidsniveau duidelijk is dat we aan het begin staan 
van een epidemie HVZ in de sloppenwijken in SSA, heeft preven-
tie hiervan voor de meeste bewoners niet de hoogste prioriteit. 
Om een succesvolle mentaliteitsverandering op dit vlak te creëren 
is het daarom belangrijk om ook onderliggende problemen van 
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veiligheid, armoede en werkeloosheid aan te pakken. Hiermee zal 
preventie van HVZ een duurzame en structurele verbetering krij-
gen in de sloppenwijken van SSA.

toekomstperspectief
Uit het eerste gedeelte van dit proefschrift blijkt dat er een grote 
behoefte is aan meer data over het voorkomen van risicofactoren 
van HVZ in SSA. Met name de 300 miljoen sloppenwijkbewo-
ners in SSA lijken in de huidige studies op dit moment uitgesloten 
te worden, terwijl ze de grootste risicogroep vormen. Er zouden 
langdurige studies opgezet moeten worden om een beter beeld te 
krijgen welke specifieke risicofactoren in de verschillende regio’s 
van SSA een grote rol spelen in het ontwikkelen van HVZ.

Op het moment dat hier meer inzicht in is, kunnen de preven-
tieprogramma’s aangepast en gespecificeerd worden rond de be-
langrijkste risicofactoren binnen elke gemeenschap. De volgende 
stap is meer onderzoek naar uitkomsten en evaluatie van preven-
tieprogramma’s. Aangezien er slechts beperkt budget is voor het 
opzetten van onafhankelijke studies naar preventie programma’s 
van HVZ in SSA, is het belangrijk aan de programma’s die door 
overheden of non-gouvernementele organisaties worden opgezet 
een wetenschappelijke component toe te voegen om hun uitkom-
sten te kunnen analyseren en vervolgens delen.

De twee elementen binnen preventieprogramma’s die, op basis 
van dit proefschrift, van belang kunnen zijn om nader te onder-
zoeken: 1) het effect van een eenmalige laagdrempelige screening 
van de bevolking aangezien het bewustzijn van risicofactoren zo-
als hoge bloeddruk zo laag is in SSA, en 2) hoe mensen met ver-
hoogd risico zoals hypertensie onder langdurige behandeling blij-
ven en hun bloeddruk gecontroleerd houden.

Conclusie
Het is duidelijk dat de risicofactoren voor HVZ – zoals hyperten-
sie, obesitas en diabetes – in ruime mate voorkomen in SSA, ook 
onder het armste gedeelte van de stedelijke populatie. Daar staat 
tegenover dat het niveau van bewustzijn, behandeling en contro-
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le van de risicofactoren nog extreem laag is. Daarom is er een gro-
te noodzaak om effectieve en betaalbare preventieprogramma’s in 
de regio te implementeren en evalueren. Ondanks de vele uitda-
gingen omtrent het implementeren van gezondheidsprogramma’s 
in sloppenwijken is het mogelijk om voor acceptabele kosten be-
wustzijn en toegang tot behandeling van hypertensie aanzienlijk 
te verbeteren. Overheden en internationale organisaties moeten 
zich gezamenlijk inspannen om programma’s te implementeren en 
evalueren om het groeiende probleem van HVZ in SSA tegen te 
gaan, met specifieke aandacht voor de groeiende risicogroep van 
sloppenwijkbewoners.
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moetingen volgen!

Lieve familie en vrienden, voor mijn gevoel ben ik vier jaar weg 
geweest (3 jaar Kenia en 1 jaar promotiestress), dank voor alle 
steun, begrip en flexibiliteit. Nu dan eindelijk geland om weer te 
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fietsen, eten, voetballen, films kijken en andere minder academi-
sche activiteiten.

Lieve Esther, Kika, Puck en Benjamin, heel fijn dat jullie mee wil-
den naar Kenia, het was het allermooiste avontuur! Veel dank ook 
voor al jullie tripjes het afgelopen jaar naar Artis, Gorssel, Muider-
slot, Tropenmuseum, en nog maar eens Artis...ik kan niet wach-
ten om weer aan te sluiten!
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PhD Portfolio

Name PhD student: Steven van de Vijver
PhD period: July 2011 – June 2015
Name PhD supervisor: Professor Karien Stronks (replacement of Professor Joep Lange)

1. PhD training

Year Workload
(Hours/eCtS)

General courses

-  Pubmed Advanced course AMC 2011 0.1 

-  Endnote course AMC 2011 0.1 

-  Mixed Methods course at APHRC 2012 1.0 

-  Basics of scientific research JAS1, CARTA 2012 1.5 

-  Scientific writing 2012 1.0 

Specific courses

-  STATA course at AIGHD 2012 1.2 

-  STATA course at APHRC 2013 0.7 

-  NCD Short course at CVD at Oxford University 2014 1.3 

Seminars, workshops and master classes

-  Fundraising for research 2012 0.3 

-  Leadership skills in research 2013 0.3 

-  Monthly research meetings at APHRC 2011-2014 3.0 

Presentations

-  Cardiovascular risk factors in the slums of Nairobi, oral presentation, 
NCD Forum Ministry of Health, Kenya 

2012 0.1 

-  Rationale and development of SCALE UP Study, oral presentation, 
Chronic Disease Iniative Africa (CDIA), oral presentation, Cape 
Town, South Africa 

2013 0.1 

-  Challenges of health programs in slums, oral presentation, 
International Conference on Urban Health, Manchester, UK 

2013 0.2 

-  Introducing a Model of Cardiovascular Prevention in Slums of Nairobi, 
Geneva Health Forum, Switzerland 

2014 0.2 

-  International Working Group Conference of the Dutch Family 
Doctor Association, Utrecht, The Netherlands 

2014 0.1 

-  Cost-effectiveness study of intervention for CVD prevention in Nairobi 
slums, oral presentation, World Health Summit, Berlin, Germany 

2014 0.1 

-  Impact evaluation of an intervention through screening and treatment of 
hypertension: the SCALE UP study, oral presentation, WONCA 
Africa, Accra, Ghana 

2015 0.2 
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(inter)national conferences

-  Invited for Annual Meeting Centres of Excellence on prevention 
of NCD at NIH, Bethesda, USA 

2012 0.5 

-  World WONCA organised workshop Cardiovascular health in 
international perspective, Prague, Czech Republic 

2013 0.6 

-  Global Health and Innovation Conference, Yale University, New 
Haven, USA 

2013 0.5 

-  Invited for World Innovation Health Summit, Doha, Qatar 2013 0.5 

-  Invited for Eastern Central Southern African countries (ECSA) 
meeting Ministers of Health, Arusha, Tanzania 

2014 0.2 

other

-  Member Expert Panel at African Union Ministers of Health 
Meeting on NCDs in Addis Ababa 

2013 0.5 

-  Develop treatment guidelines hypertension and diabetes MSF 
Belgium project in Kibera slum 

2013-2014 0.8 

-  Co-founder of NCD Knowledge sharing platform Kenya in 
collaboration with Ministry of Health 

2012-2014 1.4 

-  PACK Global Steering Committee 2013-2014 1.0 

2. teaching

Year Workload 
(Hours/eCtS)

lecturing

-  Global Health Course AMC Amsterdam 2014 0.2 

-  Global Health Course Leiden 2014 0.2 

-  Research Master Global Health VU Amsterdam 2014 0.2 

-  International Health Course Nijmegen 2014 0.2 

tutoring, Mentoring

-  Anne de Kievit and Sanne Zilver, Risk factors of cardiovascular 
diseases in Sub Saharan Africa, Global Health course AMC 

2012 1 

-  Interns Gladys Mugure, Zahra Verjee, Isa Schellekens and 
Janet Mugo, supervision at fieldwork and data-management at 
APHRC 

2012-2013 1 

-  Margot Vinke and Rachel Kaihattu, The impact of socio-economic 
status on the risk of stroke, Global Health course AMC 

2013 1 

-  Julie Jansen, Cardiovascular risk factors and its linkage to the 
epidemiological transition in SSA, Global Health course AMC 

2014 1 

-  Charlotte Nelen, Global Health course AMC 2015 1 

Supervising

-  Heleen Nelissen, Perceptions of behavioral risk factors for cardiovascular 
disease among slum dwellers in Nairobi, Kenya: a qualitative study 

2013 1 
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-  Marije Werner, Improving the Lives of Patients Diagnosed with 
Hypertension and Diabetes in Nairobi’s Slums Through Access to 
Quality Health Care; A Quantitative Evaluation, Masters Medicine, 
University of Leiden 

2013 2 

-  Annelieke Hulzebosch, Profile of people with hypertension in Nairobi’s 
slums: a descriptive study, Masters of Medicine, University of 
Utrecht 

2014 2 

-  Lisa Bontenbal, “The problem related to our pockets” Reasons for 
patients to drop out or not show for cardiovascular treatment in slum 
settings; a qualitative study, Bachelors of Sociology, University of 
Amsterdam 

2014 2 

-  Agnes Prins, Difference in prevalence of hypertension in 2 slums of 
Nairobi, Kenya, in a four year interval (2008-2012), Department of 
Family Medicine, University of Amsterdam 

2015 2 

-  Noortje Gerritsma, Impact of Screening Negative for 
Cardiovascular Risk Factors on Adverse Health Behaviour in a 
Slum in Kenya, Masters Global Health, VU University 

2015 2 

other

-  Guest lecture at Millenium Cities Initiative Meeting, Kisumu, 
Kenya 

2012 0.1 

-  Speaker at the Interacademy Medical Panel (IAMP) and Academy 
of Medical Sciences South-Africa (ASSAF), Johannesburg, 
South-Africa 

2013 0.1 

-  Guest lecture at MSF Annual meeting of medical country 
directors, Amsterdam, The Netherlands 

2014 0.1 

-  Speaker at the opening of the Academic year the University of 
Amsterdam, The Netherlands 

2014 0.1 

3. Parameters of esteem

Year

Grants

-  NCD-KSP: Establishing a Non Communicable Disease Knowledge Sharing 
Platform in Kenya. Submitted to WHO and funded (50.000 USD) 

2013 

-  ANPPA Study: Analysis of Non-Communicable Disease Prevention Policies in 
Africa. Submitted to IDRC and funded (1.6 million USD) 

2013 

-  British Heart Foundation bursary for NCD Course at Oxford University 2013 

-  Travel grant and invitation Geneva Health Forum 2014 

awards and Prizes

-  Early Career Award International Society of Behavioral Medicine 2014 

-  Finalists team ESADE at Hult Prize Clinton Global Initiative 2014 

-  Lancet New Voices of Global Health / World Health Summit Berlin 2014 
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4. Publications

Year

Peer reviewed

-  van de Vijver S, Oti S, Gomez G, Agyemang C, Egondi T, Moll van Charante E, 
Brewster L, Hankins C, Tanovic Z, Ezeh A, Kyobutungi C, Stronks K. Impact 
evaluation of a community-based intervention for prevention of cardiovascular 
diseases in the slums of Nairobi: the SCALE UP study. Journal of Hypertension, 
under review

2015

-  Oti S, van de Vijver S, Gomez G, Agyemang C, Adhiambo M, Egondi T, 
Kyobutungi C, Ezeh A, Stronks K. Implementation, outcomes, and associated 
costs of a community-based intervention for primary prevention of cardiovascular 
disease in an urban slum in Kenya. WHO Bulletin, under review

2015

-  Werner M, van de Vijver S, Adhiambo M, Egondi T, Oti S, Kyobutungi C. Results 
of a Hypertension and Diabetes Treatment Program in Two Slums in Nairobi; A 
Retrospective Cohort Study. BMC Health Services Research, under review

2015

-  Laan J, van de Vijver S. Case-report: A man with a pedunculated tumor on the 
thigh. Ned Tijdschr Geneeskd, under review

2015

-  van de Vijver S, Oti S, Oduor C, Ezeh A, Lange J, Agyemang C, Kyobutungi C. 
Challenges of health programs in slums. The Lancet, in press

2015

-  Hulzebosch A, van de Vijver S, Egondi T, Oti S, Kyobutungi C. Profile of people 
with hypertension in Nairobi’s slums: a descriptive study. Global Health Action. 
2015 Jun 27;11(1)

2015

-  Kimani-Murage E, Muthuri S, Oti S, Mutua M, van de Vijver S, Kyobutungi C. 
Evidence of a Double Burden of Malnutrition in Urban Poor Settings in Nairobi, 
Kenya. Plos One. 2015 Jun 22;10(6)

2015

-  Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. Global, regional, and national 
incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic 
diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2013. Lancet. 2015 Jun 5. pii: S0140-6736(15)

2015

-  van de Vijver S, Oti S, Moll van Charante E, Allender S, Foster C, Lange J, 
Oldenburg B, Kyobutungi C, Agyemang C. Cardiovascular prevention model 
from Kenyan slums to migrants in the Netherlands. Global Health. 2015 Mar 
7;11:11.

2015

-  GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators. Global, regional, and 
national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of 
death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 
2013. Lancet. 2015 Jan 10;385(9963):117-71.

2014

-  Oti SO, van de Vijver S, Kyobutungi C. Trends in non-communicable disease 
mortality among adult residents in Nairobi’s slums, 2003-2011: applying 
InterVA-4 to verbal autopsy data. Glob Health Action. 2014 Oct 29;7

2014
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-  van de Vijver S, Oti S, Gomez G, Agyemang C, Lange J, Kyobutungi C. 
Prevention of cardiovascular diseases in Nairobi slums: a cost-eff ectiveness study 
SCALE UP. Lancet 2014 Oct; 6736(14)61875-4. Special issue.

2014

-  Riza AL, Pearson F, Ugarte-Gil C, Alisjahbana B, van de Vijver S, Panduru NM, 
Hill PC, Ruslami R, Moore D, Aarnoutse R, Critchley JA, van Crevel R. Clinical 
management of concurrent diabetes and tuberculosis and the implications for 
patient services. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014 Sep;2(9):740-53

2014

-  Ng M, Fleming T, Robinson M, Thomson B, Graetz N, Margono C, Mullany 
EC, Biryukov S, Abbafati C, Abera SF, Abraham JP, Abu-Rmeileh NM, Achoki 
T, AlBuhairan FS, Alemu ZA, Alfonso R, Ali MK, Ali R, Guzman NA, Ammar 
W, Anwari P, Banerjee A, Barquera S, Basu S, Bennett DA, Bhutta Z, Blore J, 
Cabral N, Nonato IC, Chang JC, Chowdhury R, Courville KJ, Criqui MH, 
Cundiff DK, Dabhadkar KC, Dandona L, Davis A, Dayama A, Dharmaratne SD, 
Ding EL, Durrani AM, Esteghamati A, Farzadfar F, Fay DF, Feigin VL, Flaxman 
A, Forouzanfar MH, Goto A, Green MA, Gupta R, Hafezi-Nejad N, Hankey 
GJ, Harewood HC, Havmoeller R, Hay S, Hernandez L, Husseini A, Idrisov BT, 
Ikeda N, Islami F, Jahangir E, Jassal SK, Jee SH, Jeffreys M, Jonas JB, Kabagambe 
EK, Khalifa SE, Kengne AP, Khader YS, Khang YH, Kim D, Kimokoti RW, 
Kinge JM, Kokubo Y, Kosen S, Kwan G, Lai T, Leinsalu M, Li Y, Liang X, Liu 
S, Logroscino G, Lotufo PA, Lu Y, Ma J, Mainoo NK, Mensah GA, Merriman 
TR, Mokdad AH, Moschandreas J, Naghavi M, Naheed A, Nand D, Narayan 
KM, Nelson EL, Neuhouser ML, Nisar MI, Ohkubo T, Oti SO, Pedroza A, 
Prabhakaran D, Roy N, Sampson U, Seo H, Sepanlou SG, Shibuya K, Shiri R, 
Shiue I, Singh GM, Singh JA, Skirbekk V, Stapelberg NJ, Sturua L, Sykes BL, 
Tobias M, Tran BX, Trasande L, Toyoshima H, van de Vijver S, Vasankari TJ, 
Veerman JL, Velasquez-Melendez G, Vlassov VV, Vollset SE, Vos T, Wang C, 
Wang X, Weiderpass E, Werdecker A, Wright JL, Yang YC, Yatsuya H, Yoon J, 
Yoon SJ, Zhao Y, Zhou M, Zhu S, Lopez AD, Murray CJ, Gakidou E. Global, 
regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults 
during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 
2013. Lancet. 2014 Aug 30;384(9945):766-81

2014

-  van de Vijver S, Akinyi H, Oti S, Olajide A, Agyemang C, Aboderin I, 
Kyobutungi C. Status report on hypertension in Africa--consultative review 
for the 6th Session of the African Union Conference of Ministers of Health on 
NCD’s. Pan Afr Med J. 2013 Oct 5;16:38

2013

-  Ettarh R, Van de Vijver S, Oti S, Kyobutungi C. Overweight, obesity, and 
perception of body image among slum residents in Nairobi, Kenya, 2008-2009. 
Prev Chronic Dis. 2013 Dec 19;10:E212

2013

-  Oti SO, van de Vijver SJ, Kyobutungi C, Gomez GB, Agyemang C, Moll van 
Charante EP, Brewster LM, Hendriks ME, Schultsz C, Ettarh R, Ezeh A, Lange 
J. A community-based intervention for primary prevention of cardiovascular 
diseases in the slums of Nairobi: the SCALE UP study protocol for a prospective 
quasi-experimental community-based trial. Trials. 2013 Dec 1;14:409

2013
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-  Egondi T, Kyobutungi C, Ng N, Muindi K, Oti S, van de Vijver S, Ettarh R, 
Rocklöv J. Community perceptions of air pollution and related health risks in 
Nairobi slums. Int J Environ Res Public Health. 2013 Oct 11;10(10):4851-68

2013

-  van de Vijver S, Oti S, Tervaert TC, Hankins C, Kyobutungi C, Gomez GB, 
Brewster L, Agyemang C, Lange J. Introducing a model of cardiovascular 
prevention in Nairobi’s slums by integrating a public health and private-sector 
approach: the SCALE-UP study. Glob Health Action. 2013 Oct 21;6:22510

2013

-  Oti SO, van de Vijver SJ, Agyemang C, Kyobutungi C. The magnitude of diabetes 
and its association with obesity in the slums of Nairobi, Kenya: results from a 
cross-sectional survey. Trop Med Int Health. 2013 Dec;18(12):1520-30.

2013

-  van de Vijver SJ, Oti SO, Agyemang C, Gomez GB, Kyobutungi C. Prevalence, 
awareness, treatment and control of hypertension among slum dwellers in Nairobi, 
Kenya. J Hypertens. 2013 May;31(5):1018-24

2013

-  van de Vijver S, Oti S, Addo J, de Graft-Aikins A, Agyemang C. Review of 
community-based interventions for prevention of cardiovascular diseases in low- 
and middle-income countries. Ethn Health. 2012;17(6):651-76

2012

-  Hogewind BJ, van de Vijver SJ. A man with an ulcerating tumour on the 
abdomen].Ned Tijdschr Geneeskd. 2004 Dec 11;148(50):2485

2004

-  Feenstra W, Van de Vijver S, Benbow C, Amenu A, Saunderson P. Can people 
affected by leprosy at risk of developing plantar ulcers be identified? A field study 
from central Ethiopia. Lepr Rev. 2001 Jun;72(2):151-7.

2001

other

-  Armoedeziekte in Afrika en Amsterdam, article by Malika Selik, Het Parool, 23 June 
2011

2011

-  Welvaartsziekten in sloppenwijken; Medisch Contact, 6 January 2012 2012

-  De tropenarts die geen tropen vond, maar sloppen; article by Sophie Derkzen, Vrij 
Nederland, 28 January 2012

2012

-  Doctors warn of increasing lifestyle diseases; article by Michael Oriedo, The Standard, 
14 May 2012

2012

-  Rond, dus gezond; article by Mark Schenkel, NRC Next, 31 August 2012 2012

-  The rise of cardiovascular diseases in the slums of low- and middle income countries; Bulletin 
of the Netherlands Society for Tropical Medicine and International Health, 12 
September 2012

2012

-  Hongerwinter in Nairobi; OneWorld blog, 19 September 2012 2012

-  Reducing cost of drugs for hypertension; article by Bedah Mengo, The East African, 4 
January 2013

2013

-  Promoveren in de sloppen; Medisch Contact, 31 oktober 2013 2013

-  Interview African broadcast channel Goodmorning Africa, 16 January 2014 2014

-  Erfenis van een inspirator; article by Patrick Meershoek, Het Parool, 22 July 2014 2014

-  Interview Kenyan National television KBC on Goodmorning Kenya, 27 May 
2014

2014
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-  Interview and coverage of SCALE UP Study on National Public Radio USA, 14 
September 2014

2014

-  Interview on Dutch National Radio 1 De Ochtenden, 8 October 2014 2014
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aboUt tHe aUtHor

Steven van de Vijver (Hamburg, 1977) obtained his medical de-
gree at the University of Groningen, during which period he 
worked in Ethiopia, India, Australia and the United States and 
published articles about these activities in various journals. Af-
ter specializing as a tropical doctor through surgery and gynecol-
ogy residencies he started working for Doctors without Borders 
(MSF) in the Democratic Republic Congo. There he discovered 
that his specialized training in tropical medicine was outdated 
with the rise of chronic diseases. He decided to update his pro-
fession as a tropical doctor 2.0 by specializing in Family Medicine 
at the Vrije Universiteit in Amsterdam and complete his Masters 
in International Health at the Royal Tropical Institute with a fo-
cus on cardiovascular diseases in the slums. He was appointed as 
Director of Urban Health at the Amsterdam Institute for Global 
Health and Development (AIGHD) and managed to obtain fund-
ing for the SCALE UP study after which he moved with his fami-
ly to Nairobi, Kenya. During three years he worked at the African 
Population and Health Research Center (APHRC) as a Senior Re-
search Officer on the SCALE UP study. He conducted his PhD re-
search on cardiovascular prevention in the slums of Nairobi under 
the supervision of Prof. Dr. Joep Lange, and co-promotores Dr. 
Charles Agyemang, Dr. Catherine Kyobutungi and Dr. Gabriela 
Gomez. In 2014 he moved back to Amsterdam to work as a Fami-
ly Doctor at the Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amster-
dam in combination with his position at the Amsterdam Health 
and Technology Institute (ahti). Besides his medical work he has 
written several books which have been translated in various lan-
guages. Steven van de Vijver is married and has three children.

        




