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Chapter 1 presents a general introduction about the epidemiology of HIV/AIDS, its treatment 

evolution, and the objectives of this thesis. Years after the first AIDS cases were clinically observed, 

various anti-HIV medications were developed in short succession. Treatment protocols also evolved, 

from monotherapy, to dual-, and then triple-combinations of antiretroviral drugs (also called cART). 

The introduction of cART has enabled the management of HIV-infection at the outpatient level. 

Ethiopia has adopted the WHO-recommended public health approach and its treatment guidelines to 

rapidly expand universal access to cART. The primary goals are to suppress plasma viral load to a 

minimum level, restore the immunologic function, enhance patients’ quality of life and improve their 

survival. To sustain these health benefits, high levels of treatment adherence are essential. Above all, 

patients should remain in clinical care. 

 

The overall aim of this study was to estimate retention in HIV care, virological suppression, medication 

adherence, and patients’ health related quality of life (HRQoL) among HIV-infected adults in Addis 

Ababa, Ethiopia, who have received at least six months of cART. An additional aim was to investigate 

the predictors of attrition, detectable viral load, sub-optimal adherence and poor HRQoL.  

 

We carried out the study between September 2012 and April 2013 in ten randomly selected health-

care facilities located in Addis Ababa, Ethiopia. At the time of the study, HIV-infected adults in WHO 

clinical stage IV (irrespective of CD4 cell count), or in WHO clinical stage III with a CD4 cell count of 

≤350/mm3, or in all WHO clinical stages with CD4 cell counts ≤200/mm3 were eligible to initiate cART. 

Of the 7,458 treatment-naive patients who initiated cART between May 2009 and April 2012, 870 were 

randomly selected from the ART register of which 34 declined to participate. Therefore, 836 patients 

were included in the retention in care analyses. To estimate medication adherence and to measure 

patients’ level of HRQoL, 664 of 836 patients who were alive, were remained in clinical care and 

receiving cART for at least 6 months were considered. Finally, 642 of 664 patients who were retained 

in HIV care and had a plasma viral load test result were included in the viral suppression analysis. 

 

Chapter 2 is directed at retention in care and the predictors of attrition. Despite increasing access to 

cART in Ethiopia, retaining patients in clinical care remains a major challenge. We estimated the 

proportion of patients retained in HIV care. Nearly 80% of the patients were retained in HIV care in the 

first three-and-half years after cART initiation. This result was comparable with or even better than the 

estimates in other resource-limited or EU/USA settings. However, strict comparison of retention in care 

estimates using fractions or percentages may be misleading, as the duration of follow-up after cART 

initiation may not be the same between all the subjects within and across the studies. In addition, 

estimates in the EU/USA settings measured retention along the cascade of care from HIV testing to 

cART initiation, and then to viral suppression.  

 

By the time of the study, one-fifth of all study participants had died or had become lost to follow-up. 

The median time to attrition was 5 months, indicating early attrition shortly after cART initiation. Severe 

immune deficiency at enrolment in care and/or at cART initiation, and bed-ridden or ambulatory 
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functional status at the start of cART were independently predictive of attrition. This finding underlines 

the importance of early detection of HIV (positive) status and enrolling patients in care as early as 

possible.   

 

Chapter 3 focuses on the level of undetectable plasma viral load among patients receiving cART. 

Although plasma viral load testing is a key indicator of therapeutic response, it is not routinely 

performed in public ART programs in resource-limited settings. We measured virological suppression 

and identified the predictors of detectable viremia after patients received at least 6 months of cART. 

The on-treatment viral suppression level of 94.5% in this study was remarkably higher than that 

achieved in most resource-poor settings. When patients who were lost to follow-up, dead or had 

stopped treatment were assumed to have had detectable viremia, the level of virological suppression 

decreased to 71.6%, but this was still comparable with that achieved in other resource-limited settings. 

However, this latter estimate did not meet the current UNAIDS viral suppression target of 90%. 

Younger age, lower educational status, sub-optimal adherence to cART, lower CD4 cell count at cART 

initiation and/or the diagnosis of immunological failure thereafter were significantly predictive of 

detectable viremia. Therefore, interventions should primarily target younger and illiterate patients. 

These patients should be diagnosed early and cART should be initiated before they are severely 

immuno-compromised. Moreover, retention in care needs to be improved for a better outcome. 

 

In chapter 4, we estimated the levels of patients’ adherence to cART according to self-report, 

clinician-recorded, and pharmacy-refill measures. We also identified which of these adherence 

measurements best distinguishes between patients with and without detectable viral load. We 

observed a remarkably high level of adherence to cART across the different adherence assessment 

methods. The mean pharmacy-refill adherence was 95.5%. The high level of adherence was 

consistent with the high level of viral suppression, i.e., 94.5%, among patients on cART. Self-reported, 

clinician-recorded and pharmacy-refill non-adherence were all significantly and independently 

predictive of detectable viremia. The implication is that each of these adherence measures could be 

used alone or together to detect non-adherence and to predict detectable viral load in a public ART-

program where routine plasma viral load monitoring is unavailable. 

 

Factors associated with sub-optimal adherence based on self-report, clinician-recorded and 

pharmacy-refill assessment methods are presented in chapter 5. Whereas most HIV-infected persons 

achieved a high degree of medication adherence, sub-optimal adherence occurred in 12%, 4%, and 

27% of patients according to self-report, clinician-recorded, and pharmacy-refill measures, 

respectively. Younger age, lower educational level, and low CD4 cell count at start of cART were 

significantly associated with sub-optimal adherence. However, more satisfaction with social support 

was associated with less sub-optimal adherence. Therefore, ART programs should not only focus on 

improving the average adherence level, but also maintaining it all the time. In addition, adherence 

interventions should primarily focus on improving satisfaction with social support, on young patients, 

on patients with lower educational level, and on those with lower CD4 cell count at start of cART. 
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Chapter 6 focuses on the level of health related quality of life (HRQoL) and its predictors or correlates 

among HIV-infected persons receiving cART. Because HIV is a chronic infection and its treatment can 

cause adverse effects, HRQoL has become an important outcome measure. We measured HRQoL 

with the WHOQoL-HIVBREF questionnaire, depression with the Kessler-6 scale and stigma with the 

Kalichman-6 personalized AIDS-related stigma scale. The level of HRQoL was comparable with that in 

previous studies in resource-poor settings. Nearly 15% of the patients had depressive symptoms 

based on the scale’s previously validated cut-off score. In general, higher levels of depressive 

symptoms and HIV-stigma were most strongly and consistently associated with a lower level of 

HRQoL. Conversely, obtaining sufficient nutritious food and access to jobs were significantly 

associated with better HRQoL. Therefore, interventions aimed at improving the HRQoL should focus 

on reducing depressive-symptoms and HIV-stigma, and on enhancing food security and job 

opportunity. 

 

Finally in chapter 7, we discuss the lessons learned for future clinical and public health research and 

practice in other similar settings. First, retention in HIV care was comparable with, or even better than 

that achieved in resource-limited or EU/USA settings. Second, early attrition from care shortly after 

cART initiation was evident. Third, on-treatment virological suppression levels were high. Fourth, 

treatment adherence was also high, but there is room for improvement as sub-optimal adherence was 

present. Fifth, high levels of depressive symptoms and HIV stigma were most strongly and most 

consistently associated with a low level of Health Related Quality of Life. Sixth, late presentation with 

low CD4 cell count at cART initiation appears the underlined cause for poor cART outcomes. Seventh, 

younger age is potentially predictive of detectable viremia and non-adherence to cART.     
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Hoofdstuk 1 is de algemene introductie en beschrijft de HIV/AIDS epidemie in Ethiopië, de 

verandering in behandelmogelijkheden van HIV, en de doelstellingen van dit proefschrift. Jaren nadat 

de eerste gevallen van AIDS klinisch werden beschreven, werden binnen korte tijd verschillende anti-

HIV middelen ontwikkeld. De behandeling van HIV veranderde van een behandeling met één 

antiretroviraal middel, in een behandeling met twee middelen en daarna in een behandeling met een 

combinatie van drie antiretrovirale middelen. Deze combinatie antiretrovirale therapie wordt ook wel 

cART genoemd.   

 

De komst van cART heeft ervoor gezorgd dat een poliklinische behandeling van HIV mogelijk werd. 

Ethiopië nam de door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO)  aanbevolen aanpak over die 

gericht is op de volksgezondheid, breidde de toegang tot cART zo snel mogelijk uit en maakte die 

algemeen beschikbaar. De primaire doelen van HIV behandeling zijn om de HIV virale lading te 

onderdrukken tot een minimaal niveau, het immuunsysteem te herstellen, de kwaliteit van leven (KvL) 

van patiënten te bevorderen, en de levensduur te verlengen. Om de gunstige effecten op de 

gezondheid van cART te behouden is een goede therapietrouw essentieel. Maar het is vooral 

belangrijk dat patiënten continu in HIV zorg blijven. 

 

Het algehele doel van dit proefschrift was het onderzoeken van de mate waarin patiënten continu in 

HIV zorg blijven, virale onderdrukking, therapietrouw, en de aan gezondheid gerelateerde kwaliteit van 

leven bij volwassen HIV geïnfecteerde personen die tenminste zes maanden waren behandeld met 

cART in Addis Ababa, Ethiopië. Een ander doel was om voorspellers te identificeren van het 

verdwijnen uit HIV zorg, het hebben van detecteerbare HIV-RNA waarden in het bloed, onvoldoende 

therapietrouw en een slechte KvL. 

 

Het onderzoek werd uitgevoerd van september 2012 tot april 2013 in tien willekeurig gekozen 

gezondheidszorginstellingen in Addis Ababa. Ten tijde van de studie kwamen alle HIV geïnfecteerde 

volwassenen met WHO stadium IV (ongeacht het aantal CD4 cellen), WHO stadium III met een aantal 

van 350 CD4 cellen of lager, en alle WHO stadia met minder dan 200 CD4 cellen in aanmerking om te 

beginnen met cART. Van alle 7.458 antiretroviraal naïeve patiënten die begonnen met cART tussen 

Mei 2009 en April 2012 werden er 870 willekeurig geselecteerd uit de nationale ART registratie. 

Daarvan weigerden 34 patiënten om mee te werken aan de studie. Het onderzoek naar de mate 

waarin deelnemers continu in HIV zorg blijven werd daardoor uitgevoerd onder 836 patiënten. Het 

onderzoek naar therapietrouw en kwaliteit van leven werd uitgevoerd onder 664 van de 836 

deelnemers die in leven waren, in HIV zorg waren en tenminste zes maanden met cART waren 

behandeld. Tenslotte werd het onderzoek naar virale onderdrukking uitgevoerd onder 642 van de 664 

deelnemers die in zorg waren en van wie het resultaat van de meting van virale lading beschikbaar 

was.   

 

Hoofdstuk 2 beschrijft het onderzoek naar de mate waarin patiënten continu in HIV blijven en de 

voorspellers van het verdwijnen uit HIV zorg. Hoewel cART voor steeds meer HIV geïnfecteerde 



159 
 

 
 

personen in Ethiopië beschikbaar komt, blijft het continu in HIV zorg houden van patiënten een 

belangrijke uitdaging. Het percentage patiënten dat continu in HIV zorg bleef werd geschat. Bijna 80% 

van de patiënten bleef continu in HIV zorg gedurende de eerste drie en een half jaar na de start met 

cART. Dit percentage is vergelijkbaar of zelfs beter dan schattingen afkomstig uit andere landen met 

beperkte middelen en landen uit Europa of de Verenigde Staten. Echter, een precieze vergelijking van 

deze percentages kan misleidend zijn omdat de duur van de behandeling kan verschillen tussen de 

deelnemers binnen verschillende onderzoeken en tussen onderzoeken afkomstig uit verschillende 

landen. Bovendien hebben de schattingen afkomstig uit Europa en de Verenigde Staten betrekking op 

het hele continuüm van HIV zorg, vanaf het testen op HIV, het starten met cART tot het bereiken van 

virus suppressie. 

 

Ten tijde van het onderzoek was een vijfde deel van de geselecteerde patiënten overleden of 

verdwenen uit de HIV zorg. De mediane duur tot het verdwijnen uit de HIV zorg was vijf maanden. Dit 

betekent dat patiënten kort na de start met cART al verdwenen uit zorg. Een ernstige immuun 

deficiëntie bij de start van de HIV zorgen/of cART en niet meer werkzaam zijn vanwege de HIV infectie 

waren onafhankelijke voorspellers van het verdwijnen uit HIV zorg. Deze bevindingen benadrukken 

het belang van het in een vroeg stadium diagnosticeren van een HIV infectie en vervolgens patiënten 

zo vroeg mogelijk opnemen in de HIV zorg.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de mate waarin patiënten die behandeld worden met cART een niet 

detecteerbare virale lading in hun plasma hebben. Hoewel het meten van de virale lading in plasma de 

belangrijkste indicator is van het effect van cART, wordt deze meting niet routinematig verricht in 

publieke ART programma’s in landen met beperkte middelen. In het onderzoek werd de virus 

suppressie gemeten en de voorspellers van het hebben van een detecteerbare virus lading 

onderzocht onder patiënten die tenminste zes maanden waren behandeld met cART. Van de 

patiënten die werden behandeld met cART had 94,5% een niet detecteerbare virale lading. Dit is een 

opmerkelijk hoger percentage dan de percentages die werden gevonden in andere landen met 

beperkte middelen. Wanneer we er vanuit gingen dat patiënten die waren verdwenen uit HIV zorg, 

waren overleden of waren gestopt met hun behandeling en daardoor wel een detecteerbare virale 

lading hadden, daalde het percentage naar 71,6%. Dit percentage is dan nog steeds vergelijkbaar met 

de percentages die werden gevonden in andere landen met beperkte middelen. Echter, dit percentage 

is wel lager dan de doelstelling van de Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) dat 

streeft naar een virale suppressie van 90%. Een lagere leeftijd, een lager opleidingsniveau, 

onvoldoende therapietrouw, een lager aantal CD4 cellen bij de start met cART en/of mmunologisch 

falen na de start met cART waren significante voorspellers van het hebben van een detecteerbare 

virale lading. Dit suggereert dat interventies zich moeten richten op jonge en ongeletterde patiënten. 

Deze patiënten zouden vroeg gediagnosticeerd moeten worden en moeten starten met cART voordat 

hun immuunsysteem ernstig is aangetast. Bovendien zou voor betere uitkomsten het behoud van 

patiënten in de HIV zorg moeten worden verbeterd.   
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Hoofdstuk 4 beschrijft de mate van therapietrouw volgens zelf-rapportage door de patiënt, volgens 

rapportage door de arts, en volgens de apotheek afhaalgegevens. We onderzochten welke van deze 

drie methoden het beste onderscheid maakt tussen patiënten met en zonder detecteerbare HIV-RNA 

waarden in het bloed. We vonden een opmerkelijk hoge mate van therapietrouw volgens deze drie 

verschillende methoden. De gemiddelde therapietrouw op basis van apotheek afhaalgegevens was 

95.5%. Deze hoge mate van therapietrouw correspondeerde met het hoge percentage van patiënten 

met een niet detecteerbare virale lading, namelijk 94.5% van alle patiënten die cART gebruikten. 

Therapietrouw volgens zelf-rapportage door de patiënt, volgens rapportage door de arts, en volgens 

de apotheek afhaalgegevens waren alle drie significante en onafhankelijke voorspellers van een 

detecteerbare virale lading. De implicatie van deze bevinding is dat elk van deze methoden, 

afzonderlijk of in combinatie, gebruikt kan worden om therapietrouw en een detecteerbare virale lading 

te voorspellen in een publiek ART programma waar het routinematig meten van de virale lading niet 

mogelijk is. 

 

Factoren die geassocieerd zijn met een suboptimale therapietrouw, volgens zelf-rapportage door de 

patiënt, rapportage door de arts, en apotheek afhaalgegevens, worden beschreven in Hoofdstuk 5. 

Hoewel de meeste HIV geïnfecteerde personen een goede therapietrouw hadden, kwam een 

suboptimale therapietrouw voor bij 12%, 4% en 27% van de patiënten vastgesteld volgens 

respectievelijk zelf-rapportage door de patiënt, rapportage door de arts en apotheek afhaalgegevens. 

Een jongere leeftijd, lager opleidingsniveau, en een lager CD4 cel aantal bij de start met cART waren 

significant gerelateerd aan suboptimale therapietrouw. Echter, meer tevredenheid over sociale steun 

was geassocieerd met minder suboptimale therapietrouw. Om die reden moeten ART programma’s 

zich niet alleen richten op het verhogen van de gemiddelde therapietrouw maar ook op het continu 

hoog houden van de therapietrouw. Bovendien zouden interventies om therapietrouw te bevorderen 

zich moeten richten op het verhogen van tevredenheid met sociale steun, jongere patiënten, patiënten 

met een lager opleidingsniveau en patiënten met een lager CD4 cel aantal bij de start met cART.  

 

Hoofdstuk 6 beschrijft de aan gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (KvL) van HIV 

geïnfecteerde personen die worden behandeld met cART en de factoren die daarvoor voorspellend of 

daaraan gerelateerd zijn. Omdat HIV een chronische aandoening is geworden en de behandeling van 

HIV bijwerkingen kan geven, is aan gezondheid gerelateerde KvL een belangrijke uitkomstmaat 

geworden. KvL werd gemeten met behulp van de WHOQoL-HIVBREF vragenlijst, depressie werd 

gemeten met de Kessler-6 schaal en stigma werd gemeten met de Kalichman-6 Personalized AIDS-

related Stigma Scale. Het niveau van KvL was vergelijkbaar met dat in eerdere studies in landen met 

beperkte middelen. Bijna 15% van de patiënten had depressieve kenmerken gebaseerd op de eerder 

gevalideerde afkapwaarde van de schaal. Een groter aantal depressieve klachten en het ervaren van 

meer stigma waren het meest sterk en consistent gerelateerd aan een minder goede KvL. 

Omgekeerd, waren het hebben van voldoende voedsel en het hebben van betaald werk significant 

gerelateerd aan een betere KvL. Daarom zouden interventies gericht op het verbeteren van KvL zich 
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moeten richten op het verminderen van depressieve klachten, het verminderen van stigma, en  het 

zorgen voor voldoende voedsel en betaald werk. 

 

Tenslotte bespreken we in hoofdstuk 7 de belangrijkste lessen voor toekomstig klinisch en algemeen 

gezondheidszorgonderzoek en praktijk in een vergelijkbare omgeving. Ten eerste, de mate waarin 

patiënten continu in HIV zorg blijven was vergelijkbaar of zelfs beter dan in andere landen met 

beperkte middelen of in Europese landen of de Verenigde Staten. Ten tweede, het is duidelijk 

geworden dat patiënten vooral vroeg uit de HIV zorg verdwijnen vlak nadat zij zijn gestart met cART. 

Ten derde, onder patiënten die behandeld worden met cART is het percentage met suppressie van 

plasma HIV RNA hoog. Ten vierde, therapietrouw was eveneens hoog, maar er is ruimte voor 

verbetering omdat suboptimale therapietrouw ook aanwezig was. Ten vijfde, het in hogere mate 

ervaren van depressieve klachten en HIV stigma was het meest sterk en consistent geassocieerd met 

een minder goede kwaliteit van leven. Ten zesde, het laat in HIV zorg komen met een laag CD4 cel 

aantal bij de start met cART lijkt de onderliggende oorzaak te zijn voor minder goede uitkomsten op 

cART. Ten zevende, een jongere leeftijd is potentieel voorspellend voor het hebben van een 

detecteerbare virale lading en therapieontrouw met cART.  

 

 

  

 
 

  


