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Samenvatting g 

Hett in dit proefschrift besproken onderzoek betreft het belangrijke onderwerp van ern-
stigee bloedarmoede en malaria tijdens de zwangerschap. 

Eerstt onderzochten wij de oorzaken van ernstige bloedarmoede in Kilifi , Kenia. 
Malariaa bleek een belangrijke oorzaak van ernstige bloedarmoede bij vrouwen die voor de 
eerstee keer zwanger waren (primigravidae). Andere belangrijke risicofactoren voor de 
ontwikkelingg van bloedarmoede waren ijzergebrek en mijnworminfectie, vooral bij vrou-
wenn die al meerdere keren zwanger waren geweest (multigravidae). 

Ditt werk werd gevolgd door onderzoek naar interventies om ernstige bloedarmoede 
tenn gevolge van malaria bij primigravidae te voorkomen. 

M E TT INSECTICIDE GEÏMPREGNEERDE BEDNETTE N (INSECTICIDE TREATED BED NETS, ITBN) 

Inn Kilif i district werd een grootschalig onderzoek verricht naar het effect van bednetten 
diee met een insecticide waren geïmpregneerd op sterfte en ernstige ziekte van kinderen. 
Alss onderdeel van dit project bestudeerden wij het effect van ITBN op malaria en bloedar-
moedee tijdens de zwangerschap. De bednetten hadden heel weinig invloed op bloedar-
moedee en geen invloed op aanwezigheid van malariaparasieten in het bloed. Mogelijke 
verklaringenn luiden: de zwangere vrouwen sliepen niet consequent onder de bednetten, 
wellichtt vanwege onaangename warmte; vrouwen gingen naar bed na de tijd dat de 
meestee muggen steken of kwamen 's nachts vaak uit bed om te plassen; een belangrijke 
verminderingg van besmetting van de placenta trad niet op ondanks vermindering van 
malaria-overdracht. . 

Meerr bewijs voor het gebrek aan effectiviteit van ITBN ter voorkoming van malaria en 
bloedarmoedee tijdens de zwangerschap in deze bevolking, komt uit het onderzoek naar 
intermitterendee toediening van sulfadoxine-pyrimethamine (SP), hfdst 4 [1] welk onder-
zoekk werd uitgevoerd bij mensen met en zonder bednet. Het effect van intermitterende 
SPP op ernstige bloedarmoede en parasitemie was even groot wanneer wel of geen bednet 
werdd gebruikt. Dit bevestigt dat in deze bevolking, in dit gebied ITBN als enige maatregel 
onvoldoendee bescherming tegen malaria en bloedarmoede bieden aan zwangere vrou-
wen. . 

Onderzoekk naar het effect van ITBN bij zwangere vrouwen door andere onderzoekers 
heeftt wisselende resultaten opgeleverd. In een gebied in Ghana waar het hele jaar door 
malariaa overdracht plaatsvindt, hadden ITBN geen invloed op bloedarmoede en malaria 
bijj  de moeder of op het geboortegewicht van het kind.[2] Daarentegen waren in Thailand 
inn een gebied met weinig overdracht, ITBN geassocieerd met halvering van het percent-
agee vrouwen met bloedarmoede.^] In The Gambia waar malaria-overdracht beperkt is tot 
eenn kort seizoen per jaar, hadden de vrouwen in dorpen met ITBN in het droge seizoen 
minderr ernstige bloedarmoede dan de vrouwen in dorpen met bednetten die niet waren 
geïmpregneerdd (OR 0.27, 95% betrouwbaarheidsinterval 0.07-0.93) hoewel er geen ver-
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schill  was in het regenseizoen. In het regenseizoen was het geboortegewicht 135 g hoger 
(p=o.o4)) maar in het droge seizoen evenveel minder (p=o.o5).[4] Voorlopige analyse van 
gegevenss uit een gebied met intense malaria-overdracht suggereert dat gebruik van ITBN 
iss geassocieerd met vermindering van het aantal kinderen met laag geboortegewicht {OR 
0.677 (0.53-0.85)) {Ter Kuile, persoonlijke mededeling). 

Dee gegevens maken aannemelijk dat ITBN in bepaalde omstandigheden aanzienlijke 
beschermingg bieden aan zwangere vrouwen tegen de nadelige effecten van malaria 
tijdenss de zwangerschap. Het effect is evenwel niet consistent. De verschillen worden 
misschienn veroorzaakt door verschillende toepassing van de maatregel door verschillende 
bevolkingsgroepen.. Om deze reden en vanwege het aanzienlijke effect van de intermitter-
endee behandeling met SP in Kilif i district bij hen die wel en die geen bednetten gebruik-
ten,, dient in aanvulling op ITBN een vorm van chemo-profylaxe of intermitterende 
behandelingg te worden aangeboden aan zwangere vrouwen. 

PREVENTIEVEE INTERMITTERENDE BEHANDELIN G MET SULFADOXINE-PYRIMETHAMIN E (SP) 

Hett andere in dit proefschrift beschreven interventie-onderzoek is een dubbelblinde, pla-
ceboo gecontroleerde, gerandomiseerde studie met intermitterende SP-toediening. 
Tijdenss dit onderzoek ontvingen vrouwen één tot drie doses SP, afhankelijk van de duur 
vann de zwangerschap op het tijdstip dat de vrouw voor het eerst ter controle kwam. Dit 
regiemm resulteerde in een reductie van ernstige bloedarmoede met 39% bij een zwanger-
schapsduurr van 34 weken en in een reductie van parasitemie met 85%. Zelfs vrouwen die 
slechtss één dosis hadden ontvangen laat in het tweede of vroeg in het derde trimester van 
dee zwangerschap, profiteerden nog van deze maatregel. 

Terzelfderr tijd werd in een gebied in west Kenia met hoge malaria-overdracht een aan-
vullendee studie verricht door andere onderzoekers.[5] In die studie waren de belangrijkste 
uitkomstmatenn malaria van de placenta en geboortegewicht. Intermitterende SP toedien-
ingg resulteerde in significante reductie van het aantal parasieten in de placenta en signif-
icantee verbetering van het gemiddelde geboortegewicht bij HIV negatieve vrouwen. Maar 
inn dit gebied in west Kenia waar de prevalentie van HIV hoog is, bleken twee doses SP 
niett afdoende om het aantal parasieten in de placenta te reduceren bij HIV positieve 
vrouwen.. In Malawi waar het beleid reeds in 1993 veranderde naar intermitterend SP, 
hebbenn twee operationele effectiviteitsstudies getoond dat deze preventieve strategie nog 
steedss leidt tot verbetering van het geboortegewicht.[6,7] 

WELKEE ZWANG EREN BEHOEVEN PREVENTIEVE MAATRECELEN : PRIMICRAVIDAE OF MULTICRAVI -

DAE? ? 

Omdatt uit het vooronderzoek niet duidelijk was of malaria een belangrijk probleem was 
bijj  multigravidae in dit gebied, werd de interventietrial met SP alleen bij primigravidae 
verricht.. Het leek onethisch multigravidae aan een geneesmiddel bloot te stellen waarvan 
zijj  mogelijkerwijs geen voordeel zouden hebben. 

Omm na te gaan of multigravidae nadelige effecten ondervinden van malaria tijdens de 
zwangerschapp werd een groot cross-sectioneel onderzoek verricht bij vrouwen die in het 
ziekenhuiss bevielen. De achterliggende gedachte was dat als de interventie nuttig bleek 
terr vermindering van ernstige bloedarmoede bij primigravidae, het belangrijk zou zijn 
ookk aanbevelingen te kunnen doen bij multigravidae. De cross-sectionele studie toonde 
datt alle zwangere vrouwen, ongeacht de pariteit, een aanzienlijk risico lopen op placenta 
malariaa en dat infectie van de placenta even nadelig is voor multigravidae als voor primi-
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gravidaee wat betreft ernstige bloedarmoede en laag geboortegewicht. Bovendien werd een 
interessantee interactie vastgesteld waarbij de aanwezigheid van zowel ernstige bloedar-
moedee als malaria van de placenta, doorgemaakt of chronisch, was geassocieerd met een 
duidelijkk lager geboortegewicht. Malaria van de placenta zonder ernstige bloedarmoede 
off  ernstige bloedarmoede zonder placenta malaria was niet geassocieerd met een signifi-
cantt risico op laag geboortegewicht. Dit suggereert dat de invloed van malaria op het 
geboortegewichtt bepaald zou kunnen worden door het gecombineerde effect van ernstige 
bloedarmoedee en placenta malaria in de bevolking. 

BLOEDARMOEDEE EN ALGEMENE GEZONDHEID 

Eenn vragenlijst betreffende de gezondheidstoestand, toegespitst op bloedarmoede werd 
ontwikkeldd om de invloed van ernstige bloedarmoede op het lichamelijke, psychische en 
socialee welbevinden van de moeder te bepalen en daarmee de te verwachten voordelen 
vann de vermindering van de bloedarmoede. Ernstige malaria bleek een belangrijke 
bijdragee te leveren aan slechte gezondheid op genoemde gebieden. 

ORIËNTERENDD ONDERZOEK NAAR ERNSTIGE BLOEDARMOEDE 

Behalvee preventie zijn ook het vaststellen en op juiste wijze behandelen van bloedar-
moedee belangrijk. In veel gezondheidszorginstellingen, inclusief districtziekenhuizen, is 
menn niet in staat zwangere vrouwen routinematig te onderzoeken op ernstige bloedar-
moede.. Dus verlaten vele zwangeren de kliniek zonder dat hun bloedarmoede is vast-
gesteld.. Wij keken bij een groot aantal vrouwen of het klinische onderzoek van 
conjunctiva,, slijmvliezen en handpalmen (onderzoek naar bleekheid) gebruikt kon 
wordenn als oriënterend onderzoek. Vervolgens ontwierpen wij een korte vragenlijst om 
dee sensitiviteit en specificiteit van het klinisch onderzoek naar bleekheid te verhogen. 
Mett klinisch onderzoek alleen werden 69% van de vrouwen met een hemoglobinege-
haltee van < 7 g/dl ontdekt. Wanneer de vroedvrouw eerst de vragen van de vragenlijst 
steldee en daarna het klinisch onderzoek uitvoerde, nam de sensitiviteit van het vinden 
vann vrouwen met ernstige bloedarmoede (Hb < 7 g/dl) toe tot 84%. Het ziet er dus naar 
uitt dat de kans dat ernstige bloedarmoede wordt vastgesteld door eenvoudig klinisch 
onderzoekk groter is wanneer de vroedvrouw kennis heeft van de algemene gezondheids-
toestandd van de vrouw door een paar minuten met haar te praten voor het onderzoek. 




