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Summary y 

Summar y y 
Infectiouss diseases are often a rewarding part of a doctor's work. Effective interventions 

exist,, and without some diseases are deadly. Transmission can be prevented through vector 

controll or vaccination; or the patient can be treated with effective drugs. 

Inn developed countries the prevalence of infectious diseases has declined over the last 

century.. Primarily, this has been caused by socio-economic developments and only secondarily 

itt has been caused by medical innovations, such as vaccinations and drug therapies. The 

bruntt of the infectious disease burden is suffered by developing countries, where the living 

conditionss favors transmission of all kind of pathogens. Poverty, lack of safe water, lack of 

sanitationn and malnutrition cause together a high risk of infection; prevention and therapies 

aree painfully lacking. 

Thee risk of infectious diseases is aggravated in conflict areas or during the aftermath of a 

naturall disaster: precisely the areas where Médecins sans Frontières works. Médecins sans 

Frontièress offers medical humanitarian aid for a population in danger, also for the people 

whoo are neglected by other organizations. If needed the medical work is strengthened 

withh advocacy for the plight of the marginalized population. 

Medicall aid is often delivered in the field under difficult circumstances. This requires 

adaptationn of the protocols used in the West to the field situation. Médecins sans Frontières 

treatedd over 45,000 patients with kala-azar "under the tree". Patients who, in the West, 

wouldd be admitted in a hospital, and some of them certainly would have been admitted in 

thee intensive care. The work ("under the tree") remains executed carefully, based on scientific 

grounds.. It obliges Médecins sans Frontières to evaluate the results of an intervention, and 

too adapt accordingly. Furthermore, next to direct medical support, Médecins sans Frontières 

workss continuously to improve accessibility and sustainability of a project. 

Thiss thesis shows that research can be implemented in the field, in locations where there 

iss no hospital. Hopefully it contributes to the control of infectious diseases of the poorest. 

Thee introductio n describes the global infectious disease burden and analyses the causal 

factors. . 

Chapte rr  1 Medica l aid in th e fiel d 

Inn two articles, the role and mode of operation of Médecins sans Frontières is described. 

Thee core remains medical humanitarian aid, if needed strengthened with advocacy. 

Inn a third article, the dire situation regards the lack of drugs to treat leishmaniasis and 

trypanosomiasiss is explained. 

Chapte rr  2 The diagnosi s and treatmen t of viscera l leishmaniasi s unde r field condition s 

Thee epidemiology and clinical aspects of kala-azar (visceral leishmaniasis) are explained. 
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Outt of necessity (there is no vaccine and reservoir control is impossible), the emphasis of 

thee response to an epidemic remains with proper diagnosis and treatment of cases. The 

adaptationn of protocols, established in developed countries, to diagnose and treat patients 

underr field conditions are explained. 

Chapte rr  3 Evaluatio n of a rK39 dipstic k tes t fo r th e diagnosi s of viscera l leishmaniasi s 

inn th e fiel d 

Theree is no gold standard to diagnose kala-azar. The most sensitive method is parasitology 

throughh aspiration of the spleen. During epidemics this method is unsuitable to be used as 

aa routine procedure. There is a risk of bleeding of the spleen and there is no hospital and 

noo doctor to handle this complication adequately if it occurs; furthermore, the number of 

aspirations,, and slides to read, exceeds by large the capacity of the personnel. 

Therefore,, serology is used instead. Serology identifies the antibodies produced in reaction 

off the invasion of the parasite; it does not detect the parasite. The serological test used in 

thee field is the Direct Agglutination Test (DAT). The DAT requires trained personnel and 

basicc laboratory material. There is an urgent need for a simple, fast, reliable, dipstick test. 

Wee evaluated the accuracy of rK39 dipstick test in 77 patients in the field in Sudan. The 

sensitivity,, compared to spleen aspirates, was high (92%), which means the test identifies 

correctlyy those patients who have the disease. Its specificity, compared to spleen aspirations 

(59%),, however, was low: many patients will have false positive reactions. The rk39 dipstick 

iss a good test to screen, and on the basis of its result one can select those patients who need 

referrall to a hospital for further diagnosis. Its low specificity makes the rK39 test unsuitable for 

beingg used as a diagnostic test in the field. Further development is urgently needed. 

Chapte rr  4 Randomise d prospectiv e trial s in th e fiel d to evaluat e th e efficac y and 

toxicit yy  of generi c sodiu m stibogluconat e fo r the treatmen t of viscera l 

leishmaniasi s s 

Médecinss sans Frontières implemented at three locations in East Africa (Sudan, Ethiopia 

andd Kenya) a randomised comparative drug trial, to compare the efficacy and toxicity of 

thee routine treatment of kala-azar with the branded product sodium stibogluconate (Glaxo 

Welcome,, London, UK), with the treatment using a generic sodium stibogluconate (Albert 

David,, Calcutta, India). No statistically significant difference in mortality and side effects 

betweenn the two drugs was established. The trial in Sudan was the largest randomised trial 

forr evaluating a treatment regimen of kala-azar in the field. The trial in Ethiopia has been 

executedd in an area with high HIV prevalence, documenting the increased mortality due to 

HIV// Leishmania co-infection in a large cohort. 

Genericc SSG, subject to continuous quality testing of the batches produced, can be used 
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routinelyy for the treatment of kala-azar in East Africa. Generic SSG costs only 1/14 of the 

pricee of the branded product and its introduction make treatment of kala-azar affordable 

too national governments. 

Chapte rr  5 A retrospectiv e analysi s of a cohor t patient s treate d fo r viscera l 

leishmaniasi ss  in an area wit h hig h prevalenc e of HIV in Ethiopi a 

AA retrospective review of a cohort of 791 patients treated for kala-azar (1999-2000; Tigray, 

Ethiopia)) was conducted. 146 patients died (CFR 18.5%). In a multi variale analysis age, inability 

too walk at admission, bleeding, diarrhoea, vomiting, neurological complications, and jaundice 

weree identified as independent variables to predict death. 

Inn a subcohort of patients (n=213) tested for HIV, 49 (23 %) tested HIV positive; in this subcohort, 

HIV,, age, bleeding and vomiting proved variables that independently predicted death. 

Thee patients displayed the classical signs and symptoms of kala-azar, such as, fever, cough and 

splenomegaly.. The only significant clinical difference established between HIV positive and HIV 

negativee kala-azar patients was diarrhoea. HIV seems a major contributing factor of the high 

mortalityy experienced in this cohort. 

Chapte rr  6 Evaluatio n of th e cost-effectivenes s of a meningiti s suppor t programm e 

Fromm November 1995 to May 1996, a meningitis epidemic occurred in northern Nigeria. 

Moree than 75,000 cases and 8,440 deaths (CFR 11%) were recorded. Médecins sans 

Frontières,, in co-operation with the Nigerian government, carried out an assistance program 

inn three northern states (Bauchi, Kano, Katsina) where 75% of cases occurred. The assistance 

consistedd of support to case management, surveillance and mass vaccination. Cost-analysis 

off the MSF assistance in Katsina state reveals that case management and mass vaccination 

weree efficient: US$ 35 per case treated and US$ 0.64 per vaccination. There was, however, 

aa remarkable difference in cost-effectiveness between the two strategies. The cost per 

deathh averted by improved case treatment was estimated US$ 396, while the cost per 

deathh averted by vaccination was estimated US$ 6,000. In large part this difference is 

attributedd to the late start of vaccination: more than 6 weeks after passing the epidemic 

threshold.. Unless mass vaccination occurs within 4-6 weeks after passing the epidemic 

threshold,, curative care programs should have priority. 

Chapte rr  7 Discussio n 

Outt of necessity diagnosis and treatment remain the core activities to address a kala-azar 

epidemicc in the field. A vaccine does not exist and both the vector and the reservoir (human, 

game)) cannot be effectively controlled. Unfortunately for kala-azar, in diagnosis and 

treatmentt alike, severe constraints are met. This is further compounded in case of co-infection 
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off Leishmania with HIV. Therefore these three issues are reviewed in detail: diagnosis, 

treatmentt and HIV/ Leishmania co-infection. 

Diagnosis s 

Spleenn aspiration remains the most sensitive method. In the field this method is however 

unsuitable.. Serology detects antibodies and cannot differentiate between subclinical, active 

andd past infection. Nonetheless, it is the only method suitable for large scale use in the field 

duringg epidemics. The serological test used in the field is the direct Agglutination Test (DAT). 

Thee DAT has several drawbacks. The antigen or reagent has to be kept in the fridge; the 

antigenn is shock sensitive (transport!) and the test needs meticulous implementation by trained, 

skilled,, staff; the "cut-off titer"for positivity has to be established for each area and epidemic. 

Theree is an urgent need for a quick, simple, cheap, diagnostic dipstick test for the field. 

Developmentt of these tests has to be implemented in a concerted effort of international 

institutionss (such as the WHO), governments, academic laboratories and NGOs. Development 

off essential diagnostics can not be seen as a responsibility of a single NGO. 

Treatment t 

Forr the treatment of kala-azar we still rely on antimony, a drug developed at the beginning 

off the previous century. Antimonials may be effective, but have many disadvantages when 

usedd on a large scale in the field: the courses have a long duration; the drugs have to be 

administeredd intramuscularly; they have many side effects; and are expensive. 

Inn India resistance against antimony is common, due to its improper usage (low dose, 

shortt courses) at a large scale. Also in Africa one has to anticipate on these inevitable 

developments.. Three drugs have potential to replace antimony, or reinforce its effect in 

combinationn treatment: amphothericin, aminosidin and pentamidin. 

Furtherr research to evaluate the value of these three drugs in the African context is needed. 

Thesee drugs, however, remain toxic and need to be given by injection. An oral drug would 

bee extremely valuable in the field. Miltefosine offers perspectives and needs to be field 

testedd in Africa. 

HIV/leishmaniaa co-infection 

Bothh HIV and Leishmania undermine the immune system and the combination is called 

"thee deadly gridlock". First, blurring of the clinical picture and low sensitivity of serological 

testingg compound the diagnosis of kala-azar in co-infected patients. Secondly, co-infection 

complicatess the treatment. There are more side effects of regular treatment with antimony; 

thee mortality during treatment is higher and the number of relapses increases. 

Thee number of cases of Leishmania / HIV co-infected patients will rise due to increasing 
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overlapp between the two pathogens. India faces the steepest increase in cases of both 

diseases;; but also East Africa is of concern, with a rapid increase of HIV and epidemics of 

kala-azar.. We should prepare ourselves for this development. The following issues have to 

bee addressed: development of new treatment protocols, this includes field testing of 

aminosidine,aminosidine, pentamidin and lipid formulations of amphotericin; training of field staff; 

supplyingg the laboratory with resources (testing material for both HIV and Leishmania) 

preventionn of HIV, trough health education of the general population as well as specific 

targett groups, such as commercial sex workers and migrant workers; voluntary testing and 

counselingg of HIV (VCT); treatment of Sexually Transmitted Infections; provision of 

impregnatedd bed nets for kala-azar patients in the treatment centers, who are highly 

infectiouss for sand flies and potentially maintain the cycle; nursing support of (pre-)terminal 

patients,, including repatriation to their villages of origin. 

Doctorss try to solve problems of individual patients. Yet, often more is needed. Diagnosis 

andd treatment should not only be available for the lucky few, but also be accessible and 

affordablee for the unfortunates. MSF makes a stand to support the latter group and sees it 

ass her task to translate this objective directly in projects. Mobilizing partners to improve 

essentiall diagnostics in the field, executing a comparative drug trial in the field, evaluating 

thee results of an intervention all contribute to reach our goal: "health for all". 
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Samenvattin g g 
Infectieziektess vormen voor artsen een dankbaar werkterrein. Het scala aan ziektepatronen 

iss wijds, voor verscheidene ziektes is de afloop zonder behandeling dodelijk, en er zijn gelukkig 

mogelijkhedenn om reddend op te treden. Transmissie kan worden voorkomen (vaccin, vector 

controlee etc), of er bestaat veelal een adequate behandeling met medicijnen. 

Inn het westen is het aandeel dat infectieziektes uitmaken van de totale ziektelast 

teruggedrongen.. Bovenal is dit veroorzaakt door sociaal economische ontwikkeling en pas 

inn tweede instantie door medisch technische vooruitgang zoals vaccinaties en behandelingen. 

Infectieziektess komen nu dan ook voor het merendeel voor in derdewereldlanden, waar 

slechtee leefomstandigheden de overdracht van allerlei ziektekiemen bevorderen. Armoede, 

gebrekk aan sanitaire voorzieningen en ondervoeding veroorzaken tezamen een grote 

infectiedruk;; preventie en behandelingsmogelijkheden blijven beperkt. 

Ditt is met name het geval in oorlogsgebieden, of regio's waar een natuurramp zich voltrekt: 

hett werkterrein van Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen biedt medische 

humanitairee hulp aan bevolkingsgroepen in nood, ook aan die groepen waar andere 

organisatiess zich minder om bekommeren. Indien nodig gaat dit medische werk samen 

mett publiekelijke pleitbezorging voor de gemarginaliseerde bevolkingsgroep. 

Medischee ondersteuning wordt aldus verleent onder moeilijke veldomstandigheden. Dit 

vereistt aanpassingen van westerse behandelingsprotocollen aan de veldsituatie; het vereist 

compromissen.. Zo behandelden wij duizenden patiënten met viscerale leishmaniasis "onder 

dee boom"; patiënten die in Nederland in een ziekenhuis zouden worden opgenomen, soms 

opp een intensive care. Het werk blijft echter zorgvuldigheid vereisen; het blijft gestoeld op 

wetenschappelijkee basis. Het schept tevens de plicht deze aanpassingen van de westerse 

standaardd te evalueren. Verder is, naast de direct medische hulp, inzet voor toegang tot de 

zorgg en voor duurzaamheid van de interventie na afsluiting van een project, een doel op zich. 

Ditt proefschrift laat zien dat medisch onderzoek ook in het veld kan plaats vinden, daar 

waarr geen ziekenhuis is. Het hoopt zo een bijdrage te leveren aan de bestrijding van infectie-

ziektess voor de allerarmsten. 

Dee inleidin g beschrijft het belang van infectieziektes, nu en in de toekomst. Een analyse 

vann de causale factoren wordt geschetst. 

Hoofdstu kk 1 Medisch e hulpverlenin g in het veld 

Inn een tweetal artikelen wordt de rol en werkwijze van Artsen zonder Grenzen toegelicht. 

Dee kernactiviteit bestaat allereerst uit medische humanitaire hulp, indien nodig wordt dit 

versterktt met publiekelijke pleitbezorging voor de betreffende onderdrukte bevolkings-

groep.. Deze twee activiteiten gaan hand in hand. 

Inn een derde artikel wordt de erbarmelijke situatie, met betrekking tot de verkrijgbaarheid 
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vann medicijnen om viscerale leishmaniasis en slaapziekte te behandelen besproken. 

Hoofdstu kk 2 Diagnostie k en behandelin g van visceral e leishmaniasi s in het veld 

Dee essentialia van de aanpak van viscerale leishmaniasis in het veld, gebaseerd op de 

behandelingg van 45,000 patiënten, worden beproken. De epidemiologie, pathofysiologie 

enn mogelijkheden van bestrijding van een epidemie, passeren de revue. Het accent ligt 

echterr op diagnostiek en behandelingsmogelijkheden van kala-azar, aangepast aan de 

veldsituatie. veldsituatie. 

Hoofdstu kk 3 Evaluati e van de rK39 dip-stic k tes t voo r de diagnostie k van visceral e 

leishmaniasi ss  in het veld 

Eenn gouden standaard voor het aantonen van de ziekte kala-azar ontbreekt. De meest 

sensitievee methode betreft het aantonen van parasieten is een milt aspiraat. Ten tijde van 

epidemieënn is deze methode in het veld echter ongeschikt om als routine procedure door 

paramedischh personeel gebruikt te worden. Er bestaat immers een risico op een miltbloeding. 

Tevenss is het aantal te verrichten aspiraten en te beoordelen preparaten tijdens een epidemie 

veell te groot. Derhalve zoekt men zijn toevlucht tot serologisch onderzoek. Hiermee toont 

menn niet de parasiet aan, maar de antistoffen die het lichaam aanmaakt als reactie op het 

binnendringenn van de parasiet. Een serologische test toepasbaar in het veld is de Directe 

Agglutinatiee Test (DAT). De DAT vereist echter nog steeds goed opgeleid personeel en enig 

laboratoriummateriaal.. Er is dringend behoefte aan een simpele "dipstick test" (een teststripje). 

Wijj hebben de accuraatheid van de rk39 dipstick test onderzocht bij 77 patiënten in een 

veldd situatie, in Sudan. De betrouwbaarheid van de test liet te wensen over. De sensitiviteit 

wass hoog (92%) in vergelijking met milt aspiraten. De specificiteit van rK39 was echter laag 

(59%)) in vergelijking met milt aspiraten. De rK39 dip stick is een goede screening test om 

patiëntenn te selecteren, die voor verdere diagnostiek naar een ziekenhuis moeten worden 

doorverwezen.. De lage specificiteit van de rK39 staat niet toe dat deze test de DAT voor 

diagnostiekk van kala-azar in het veld kan vervangen. Verder onderzoek is dringend nodig. 

Hoofdstu kk 4 Gerandomiseerd , prospectief , vergelijken d onderzoe k naar de effectivitei t 

enn veilighei d van generie k natriu m antimoongluconaa t voo r de behandelin g van visceral e 

leishmaniasi ss  in het veld 

Opp een drietal plaatsen in de Hoorn van Afrika (Sudan, Ethiopië en Kenia) heeft Artsen 

zonderr Grenzen een gerandomiseerd vergelijkend geneesmiddelonderzoek uitgevoerd. 

Dee resultaten van twee onderzoeken, uitgevoerd in het veld, worden beschreven. De routine 

behandelingg van kala-azar met natrium antimoongluconaat als merkproduct (Pentostam®) 

afkomstigg uit Engeland is vergeleken met een generiek natrium antimoongluconaat 
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afkomstigg uit India. Er werd geen statistisch significant verschil tussen de twee medicijnen 

vastgesteldd wat betreft mortaliteit of bijwerkingen. Generiek natrium antimoongluconaat 

uitt India, kan als routine behandeling voor viscerale leishmaniasis gebruikt worden. Wel 

dientt de reguliere kwaliteitscontrole voor iedere geproduceerde batch plaats te vinden. 

Hett generieke preparaat kost slechts 1/14 van het merkproduct. Het gebruik van het 

generiekee product zal ertoe bijdragen dat de behandeling van viscerale leishmaniasis 

betaalbaarr wordt voor overheden in Afrika. 

Hoofdstu kk 5 Retrospectiev e analys e van een cohor t patiënte n behandel d voo r viscera l 

leishmaniasis ,, afkomsti g ui t een gebie d met een hog e HIV prevalenti e in Ethiopi ë 

Hett betreft een retrospectief onderzoek van een cohort behandelde kala-azar patiënten 

(n=791)) in het noorden van Ethiopië, een gebied met hoge HIV prevalentie. De studie beschrijft 

allereerstt de uitkomst van de behandeling. De sterfte in het cohort was groot, 18.5%. 

Inn een multiple regression model werden de volgende variabelen geïdentificeerd die 

onafhankelijkk voorspellend bleken voor sterfte: leeftijd, niet kunnen lopen bij binnenkomst, 

bloedingenn tijdens de opname, diarree, braken, neurologische complicaties en geelzucht. 

Inn een subcohort getest voor HIV (n=213), bleken 49 (23%) patiënten HIV positief te 

zijn.. In dit subcohort waren bloedingen en braken ten tijde van de behandeling, hoge 

leeftijdd {> 45 jaar) en HIV positiviteit, variabelen die onafhankelijk sterfte voospelden. 

Dee patiënten vertoonden de klassieke symptomen van kala-azar: koorts en een grote 

milt.. Het enige verschil in klinische presentatie, tussen HlV-negatieve en HlV-positieve 

kala-azarr patiënten, was diaree, hetgeen meer voorkwam indien een patient geïnfecteerd 

wass met HIV. 

HIVV lijkt een grote rol te spelen bij de hoge sterfte in dit cohort kala-azar patiënten. 

Preventievee activiteiten tervoorkoming van zowel HIV en kala-azar besmetting verdienen 

extraa aandacht. Diagnostiek en aangepaste therapie van kala-azar, in een gebied met hoge 

prevalentiee van HIV, behoeft verdere evaluatie. 

Hoofdstu kk 6 Wat heef t prioritei t in een meningiti s epidemie : vaccinere n of behandelen ? 

Opp verzoek van de Nigeriaanse regering heeft Artsen zonder Grenzen in 1996 hulp 

gebodenn bij de meningitis epidemie in Noord Nigeria. Er waren 75 000 ziekte gevallen en 

84400 doden te betreuren. De door Artsen zonder Grenzen ondersteunde interventie 

bestondd uit: behandelen van patiënten, surveillance en massa vaccinatie. De gepresenteerde 

analysee van de kosten laat zien dat zowel behandeling als massa-vaccinatie efficiënt waren 

uitgevoerd.. De kosten bedroegen: 35 US $ voor ieder behandelde meningitis patient; en 

0.644 US $ per uitgevoerde vaccinatie. Er was echter een groot verschil in koste n-effectiviteit: 

dee kosten van iedere dode die voorkomen zou zijn door behandeling werd berekend op 
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3966 US $, en de kosten van iedere dode die voorkomen zou zijn door vaccinatie werd 

berekendd op 6000 US $. Dit verschil is te wijten aan het te laat starten van de vaccinatie-

campagne,, op een moment dat de drempelwaarde voor de epidemie al overschreden 

was.. Gedurende een meningitisepidemie in Afrika verdient aandacht voor de behandeling 

vann meningitis patiënten dan ook voorkeur boven het uitvoeren van een massa-vaccinatie-

campagne;; dit wegens gebrek aan goede surveillance om een vaccinatiecampagne goed 

tee plaatsen in de tijd. De data-analyse wordt gepresenteerd. 

Hoofstu kk 7 Discussi e 

Dee bestrijding van kala-azar in het veld beperkt zich noodgedwongen tot het opsporen 

enn behandelen van zieken. Zowel de vector (zandvlieg) als het reservoir (wild / mens) kan 

niett effectief bestreden worden en er is geen vaccin beschikbaar. Zowel bij de diagnostiek, 

alss de behandeling van kala-azar doen zich problemen voor. Dit wordt nog eens versterkt 

indienn er sprake is van HIV-Leishmania co-infectie. Derhalve worden deze drie onderdelen 

gedetailleerdd beproken. 

Diagnostiekk van kala-azar 

Hett aantonen van parasieten in miltaspiraten blijft de meest sensitieve methode. In het 

veldd is deze echter niet geschikt. Serologisch onderzoek toont antistoffen aan en kan niet 

differentiërenn tussen subklinische, actieve, of reeds doorgemaakte kala-azar. Desalniettemin 

iss dit in het veld de enige beschikbare methode. De serologische test uitvoerbaar in het veld 

(zonderr laboratorium) is de Directe Agglutinatie Test (DAT). De DAT heeft echter veel 

nadelen:: het antigeen of reagens moet in de koelkast bewaard worden; is gevoelig voor 

schokkenn (transport); de test moet zeer precies worden uitgevoerd; en de "afkap-

verdunning"" voor het vaststellen van positiviteit moet in ieder gebied opnieuw bepaald 

worden.. Er is dringend behoefte aan een echte simpele, goedkope, maar betrouwbare, 

testt die te gebruiken is als diagnosticum in het veld. Ontwikkeling van zo'n test moet 

gecoördineerdd worden aangepakt en kan niet louter afhankelijk zijn van de inzet van een 

nietgouvermentelee organisatie. 

Behandelingg van kala-azar 

Bijj de behandeling van kala-azar is men nog steeds aangewezen op antimoon-preparaten, 

ontwikkeldd in het begin van de vorige eeuw. Ze zijn weliswaar effectief maar moeten 

langdurigg per injectie toegediend worden, hebben veel bijwerkingen en zijn te duur voor 

nationalee overheden en zeker te duur voor individuele patiënten. 

Inn India is resistentie ten gevolge van wijdverbreide behandeling met te lage doseringen, 

gemeengoedd geworden. Ook in Afrika moeten we ons hierop voor bereiden en alternatieve 
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behandelingenn voorhanden hebben. Drie medicijnen komen in aanmerking als therapie 

naastt antimoon: aminosidine, amphotericine en pentamidine. 

Verderr onderzoek naar toepasbaarheid van deze geneesmiddelen in het veld is nodig. 

Allee drie de middelen zijn toxisch en moeten per injectie worden toegediend: een groot 

nadeell voor gebruik in het veld. Behandeling van kala-azar met tabletten zou een groot 

voordeell betekenen voor de veldsituatie. Miltefosine biedt perspectieven als orale medicatie, 

hett verdient getest te worden in Afrika. 

HIV// Leishmania co-infectie 

HIVV infectie en Leishmaniasis ondermijnen beide het immuunsyteem en vormen aldus 

eenn dodelijke span. Allereerst is de diagnostiek van kala-azar, bij de patiënt met beide 

infectiess moeilijk, door vertroebeling van het klinisch beeld en de lagere sensitiviteit van 

serologischh onderzoek. Ten tweede bemoeilijkt co-infectie de behandeling. Er is sprake 

vann meer bijwerkingenen, en een hogere sterfte bij de behandeling. Ook treden er meer 

recidievenn op na de behandeling. 

Hett valt te verwachten dat de epidemie van co-infecties zal toenemen t.g.v. een 

toenemendee overlap van de twee pathogenen. Dit is met name het geval in India en de 

Hoornn van Afrika. Het is zaak zich op deze ontwikkeling voor te bereiden. Tot de 

maatregelenn die nodig zijn behoort: onderzoek naar nieuwe behandelingsprotocollen; 

trainingg van de staf; uitrusten van het laboratorium; preventie van HIV door middel van 

gezondheidsvoorlichtingg aan de bevolking en wel specifiek aan groepen die een hoog 

risicoo lopen (prostituees en migranten arbeiders), en vrijwillig testen en counselen voor 

HIV;; behandeling van sexueel overdraagbare aandoeningen; verstrekking van geïmpreg-

neerdee klamboes aan patiënten, die in hun algemeenheid besmettelijk zijn voor zandvliegen 

enn zo de transmissie kunnen onderhouden; hulp aan (pre-) terminale patiënten, in Ethiopië 

betreftt het vaak migrant arbeiders, die zonder hulp hun oorspronkelijke dorp niet kunnen 

bereiken. . 

Artsenn proberen veelal problemen op te lossen voor individuele patiënten. Er is echter 

meerr nodig. Diagnostiek en behandeling moeten verkrijgbaar, bereikbaar en betaalbaar 

zijnn in het veld. Artsen zonder Grenzen zal zich hiervoor in blijven zetten en rekent het tot 

haarr taak dit direct te vertalen in de uit te voeren projecten. Vergelijkend geneesmiddelen-

onderzoekk in het veld, mobiliseren van partners om eenvoudige diagnostiek voor het veld 

verderr te ontwikkelen, evaluatie van de resultaten van een interventie, vormen alle onderdeel 

vann het werk om het doel, "gezondheid voor iedereen", te bereiken. 
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