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SUMMARY 

This thesis concentrates on epidemiological studies on morbidity and preventive 

strategies during a peace support operation. They were conducted among 3 Dutch 

Marine battalions, who served for the United Nations in Cambodia from June 1992 

until October 1993. 

Chapter I forms the introduction providing information on the characteristics of the 

study population and the study methods. The study data came from a morbidity 

surveillance system, post-deployment questionnaires and blood samples. 

Chapter 2 gives an overview on the influence of infectious diseases and preventive 

medicine in military history. It illustrates the great impact of infectious diseases on 

military operations from antiquity until the recent peace support operations. The 

overview also shows the major improvements in the prevention and treatment of 

infectious diseases over the years but stresses the need for continuous alertness. 

The results of the morbidity surveillance among the troops while in Cambodia are 

the theme for chapter 3. We recorded 4,036 consultations from 1,356 persons 

(59.4% of the study population) leading to 3,562 diagnoses and 392 different 

diagnostic codes. Most diagnoses occurred in tropical disorders (24.8%), 

musculoskeletal disorders and injuries (23.9%), and dermatological disorders 

(22.7%). Risk factors for morbidity were: being in Battalion 1 and in lower military 

ranks. There were 3,468 lost working days (0 .91% of the total number of days in 

Cambodia), predominantly caused by musculoskeletal disorders and injuries 

(35.1%), tropical disorders (29.7%), and dermatological disorders (18.1%). Risk 

factors for lost working days were: being in battalion 1, of younger age, and in lower 

ranks. Most lost working days occurred during the second month of each 

deployment. The main conclusion was that, despite many consultations, the overall 

morbidity and consequent lost working days remained low. 

Chapter 4 provides the results of mefloquine as long-term malaria chemoprophylaxis. 

Full compliance with the chemoprophylaxis regimen was reported by 86 .3%. 

Possible mefloquine related adverse events were reported by 30.2%. Most adverse 
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events were mild, 7 persons (0.3%) consulted the medical service for serious 

problems. However overall 64 malaria infections were diagnosed in 59 marines, the 

majority (n=43) from one location (Sok San). During deployment 31 P.falciparum 

and no P.vivax infections occurred; after return to The Netherlands 11 persons were 

diagnosed with P.falciparum and 22 with P.vivax malaria. Mefloquine resistance was 

demonstrated in 4 Dutch patients while 7 parasite isolates of Khmer patients 

showed a range of sensitivity. The results showed that king-term mefloquine 

chemoprophylaxis was well tolerated but that its effectiveness was incomplete. 

In chapter 5 we concentrate on the experiences with mefloquine during the 

deployment of the third battalion. In 73 volunteers possible mefloquine related side 

effects were monitored with special emphasis on QT-prolongation on the ECG. 

Possible related adverse events were spontaneously reported by one (1.4%) and three 

(4.1%) persons after one and three months of mefloquine use. Specific questioning 

at the same time points revealed adverse events in nine (12.3%) and five (6.9%) 

persons respectively. After 3 months the heart rate at rest and the total white blood 

cell count were both lower (P<0.05). The mean QTc-interval was longer and the liver 

transaminases had increased (P<0.05), although both were still in range. There was 

no need to stop the chemoprophylaxis in any of the participants. Finally no 

accumulation of mefloquine in serum occurred and no relation was observed 

between the incidence of possible adverse events and serum mefloquine 

concentrations. 

In chapter 6 we describe the comparison of whole blood and serum levels of 

mefloquine and its carboxylic acid metabolite. The concentrations were measured 

in 86 post-deployment blood samples. The mefloquine concentration in serum was 

significantly greater than in whole blood (P<0.00001) with an overall mean ratio of 

1.28. The same applied for the metabolite (P<0.00001) with an overall mean ratio 

of 2.25. These findings were similar to studies reporting on plasma to whole blood 

level comparisons. Furthermore we found significant differences in the within-

individual metabolite-mefloquine ratios in serum and whole blood (P<0.00001). 

These findings should assist in the appropriate interpretation of studies on 

mefloquine therapy or chemoprophylaxis. 
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In chapter 7 we study the immunogenicity of the inactivated hepatitis A vaccine as 

part of an extensive vaccination schedule. Battalion 1 received an inactivated 

hepatitis A vaccine simultaneously with several other vaccines. Hepatitis A 

antibodies were determined before and after the booster vaccination, using 2 

laboratory tests (modified HAVAB and SBB-ELISA). After 8 months (before the 

booster vaccination), 52% (modified HAVAB) and 8 1 % (SBB-ELISA) had 

seroconverted. Risk factors for non-seroconversion were: increasing age and a 

typhoid vaccination. After 11 months (after the booster vaccination), 97.6% 

(modified HAVAB) and 100% (SBB-ELISA) had seroconverted. We concluded that 

the non-seroconversion after 8 months was remarkably high and found the SBB-

ELISA to be more sensitive in lower titre ranges. 

In chapter 8 we perform an economic evaluation of hepatitis A vaccination regimes 

after we had formulated our base line data. Passive immunisation and two active 

vaccination strategies (with and without prior screening) were compared to "doing 

nothing". Screening before vaccination was identified as appropriate at a hepatitis A 

antibody prevalence >20%; we found a prevalence of 14%. Passive immunisation 

turned out to be the cheapest prevention for a single 6-month deployment per 10 

years. The inactivated 1440 ELISA Units vaccine without prior screening was 

identified as the best option for more frequent deployments. It proved to be cost 

saving with more than 2 missions per 10 years. A 5.3% hepatitis A attack rate during 

a deployment also validated the investment for this policy. Our conclusion was that 

immunisation with the inactivated vaccine without prior screening proved to be the 

optimum strategy for troops at regular risk. 

Chapter 9 comprises our findings on sexual behaviour and sexually transmitted 

diseases (STD) during the deployment. For this study we used the post-deployment 

questionnaires and the morbidity surveillance data. From the 8 2 % who handed in 

the questionnaire, 4 5 % reported to have had sexual contacts with prostitutes or 

local population. Being younger and single were independent risk factors for having 

sexual contact. Condom use at all times was reported by 89 .1%, inconsistent use by 

9.7% and non-use at all by 1.2%. Risk factors for inconsistent and non-use were: 

being > 40 years of age and higher number of contacts. Condom failure was 
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reported by 30%. Risk factors for failure were: inconsistent condom use, having had 

> 6 contacts and being in battalion 2. We registered 43 STD cases (1.9% of the study 

population). In conclusion we found a low STD incidence despite a considerable 

number of reported sexual contacts. The reported condom use was high but the 

failure rate caused concern. 

The general discussion (Chapter 10) discusses the consequences of our findings for 

future policy. It concentrates on two elements: the medical surveillance and some 

issues on preventive medicine. The morbidity surveillance in Cambodia provided 

sufficient information for an appropriate evaluation of the deployment. However 

there is place for improvement: the registration system needs some refining and 

better laboratory facilities are required. 

Concerning the preventive medicine issues we would prefer a more individual policy 

for malaria chemoprophylaxis. We also recommend taking up the inactivated 

hepatitis A vaccine in the routine immunisation programme. Finally, based on the 

results of preventive policy for sexual transmitted diseases, our advice is to continue 

the pre-deployment briefings and the free distribution of condoms. The policy 

should aim for consistent and adequate condom use. The final recommendation is 

that the military medical services and medical personnel should be fully aware of 

their tasks and responsibilities for medical surveillance and consequent research. 

SAMENVATTING 

Dit promotie onderzoek betreft een aantal epidemiologische studies aangaande de 

morbiditeit en preventieve maatregelen tijdens een zgn. "peace support operation". 

Het onderzoek vond plaats bij 3 mariniersbataljons tijdens een vredesmissie van de 

Verenigde Naties in Cambodja van juni 1992 tot oktober 1993. 

Hoofdstuk 1 vormt de inleiding en geeft een overzicht van de studiepopulatie 

inclusief de geneeskundige voorbereiding en ondersteuning. Tevens beschrijft het de 

studiemethoden die bestonden uit: een database voor ziekteregistratie, anonieme 

vragenlijsten na terugkeer in Nederland, en de standaard afgenomen bloedmonsters. 
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Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de (grote) rol die besmettelijke ziekten en 

preventieve geneeskunde door de militaire geschiedenis heen hebben gespeeld. Het 

illustreert enerzijds de grote invloed van infectieziekten op militaire operaties vanaf 

de antieke oudheid tot aan de recente vredesmissies. Het overzicht besteedt 

anderzijds aandacht aan de enorme vooruitgang die op het gebied van preventie is 

bereikt, maar roept op tot blijvende alertheid voor de naleving van de preventieve 

maatregelen. 

De morbiditeitsregistratie bij de bataljons tijdens het verblijf in Cambodja is het 

thema van hoofdstuk 3. Wij registreerden 4036 consulten van 1356 militairen (59,4% 

van de totale studiepopulatie) die leidden tot 3562 diagnoses verdeeld over 392 

verschillende diagnostische codes. De meeste diagnoses vielen onder de rubrieken 

tropische aandoeningen (24,8%), aandoeningen van het houdings- en 

bewegingsapparaat en verwondingen (23,9%), en huidklachten (22,7%). 

Risicofactoren voor ziekte waren: deelname aan het eerste bataljon en een lagere 

militaire rang. In totaal registreerden wij 3468 verzuimdagen, die vooral werden 

veroorzaakt door aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat en 

verwondingen (35,1%), tropische aandoeningen (29,7%), en huidaandoeningen 

(18,1%). De risicofactoren voor verzuim bevonden zich wederom in deelname aan 

het eerste bataljon en een lagere rang maar bovendien in een jongere leeftijd. De 

meeste verzuimdagen vonden plaats tijdens de tweede maand van ieder bataljon. De 

belangrijkste bevindingen waren dat, ondanks het forse aantal consulten, de 

morbiditeit en het hieruit voortvloeiende ziekteverzuim gering zijn gebleven. 

De ervaring met mefloquine als langdurige malariaprofylaxe zijn beschreven in 

hoofdstuk 4. Volledige inname trouw werd door 86 ,3% van de ondervraagden 

gemeld, terwijl 30 ,2% aangaf veelal milde bijverschijnselen te hebben ondervonden, 

die mogelijk aan mefloquine konden worden toegeschteven. De ziekteregistratie liet 

zien dat 7 personen (0 ,3% van de studiepopulatie) de geneeskundige dienst 

bezochten vanwege ernstige potentiële bijwerkingen van mefloquine. In het totaal 

werden er 64 gevallen van malaria gediagnostiseerd bij 59 militairen; de overgrote 

meerderheid (43 gevallen) kwam vanuit de locatie Sok San. Tijdens het verblijf in 

Cambodja waren er 31 gevallen van P.Falciparum malaria en deed zich geen P.Vivax 
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malaria voor. Na terugkeer in Nederland werden nog eens 11 P.Falciparum en 22 

RVivax malaria gevallen vastgesteld. Wij konden mefloquine resistentie aantonen bij 

4 Nederlandse patiënten, terwijl 7 lokale patiënten verschillende resistentie 

patronen vertoonden. Deze resultaten toonden aan dat het langdurige mefloquine 

gebruik over het algemeen goed werd verdragen, maar dat de effectiviteit niet 

volledig was. 

Hoofdstuk 5 behandelt de ervaringen met mefloquine malariaprofylaxe tijdens het 3 e 

bataljon. Bij 73 vrijwilligers werden mogelijke mefloquine bijwerkingen geregistreerd 

met bijzondere nadruk op een geleidingsverlenging (QT-interval) op het 

elektrocardiogram. Mogelijke mefloquine bijwerkingen werden spontaan gemeld 

door 1 (1,4%) en 3 (4,1%) personen na respectievelijk 1 en 3 maanden mefloquine 

gebruik. Bij specifieke navraag op dezelfde tijdstippen bleken deze aantallen te 

stijgen tot respectievelijk 9 (12,3%) en 5 (6,9%). Na 3 maanden waren de hart 

frequentie en het totaal aantal witte bloedcellen beide significant lager (P<0.05). Het 

gemiddelde gecorrigeerde QT-interval was langer en de lever-transaminases bleken te 

zijn toegenomen (voor beide P<0.05), alhoewel deze waarden binnen de normale 

grenzen vielen. Er was nimmer aanleiding om het mefloquine gebruik te staken. 

Bovendien vond er geen accumulatie van mefloquine in het bloed plaats en bleek er 

geen relatie te bestaan tussen de mefloquine concentratie en de mogelijke 

bijwerkingen. 

In hoofdstuk 6 beschrijven wij de resultaten van de vergelijking tussen mefloquine en 

metaboliet bepalingen in vol bloed en serum van 86 bloed monsters die waren 

afgenomen na terugkeer in Nederland. De mefloquine concentratie in serum bleek 

significant hoger dan in vol bloed (P<0.00001) met een gemiddelde ratio van 1,28. 

Eenzelfde bevinding gold de vergelijking van de metaboliet (P<0.00001) met een 

gemiddelde ratio van 2,25. De bevindingen kwamen overeen met eerdere 

vergelijkingen tussen bepalingen in vol bloed en plasma. Verder stelden wij ook 

significante intra-individuele verschillen vast tussen de mefloquine/metaboliet 

ratio's in vol bloed en serum (P<0.00001). Deze resultaten zijn van belang voor een 

juiste interpretatie van studies over mefloquine therapie en profylaxe. 
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Hoofdstuk 7 handelt over the immunogeniciteit van een geïnactiveerd hepatitis A 

vaccin als onderdeel van een uitgebreid immunisatie schema. Het onderzoek vond 

plaats in het eerste bataljon. Wij bepaalden hepatitis A antilichamen voor en na de 

vaccinaties met behulp van 2 verschillende testen (modified HAVAB en SBB-

ELISA). Wij stelden de seroconversie na 8 maanden, voor de toediening van de 

derde vaccinatie, vast op respectievelijk 52% (modified HAVAB) en 8 1 % (SBB-

ELISA). Risicofactoren voor non-seroconversie waren: een hogere leeftijd en de 

gelijktijdige toediening van een tyfus vaccinatie. Na 11 maanden (na toediening van 

de derde vaccinatie), bleken de seroconversie percentages te zijn opgelopen tot 

97,6% (modified HAVAB) en 100% (SBB-ELISA). Onze conclusies luidden dat de 

non-seroconversie na 8 maanden opmerkelijk was en dat de SBB-ELISA test vooral 

in de lagere titers sensitiever was. 

In hoofdstuk 8 verrichten wij een economische evaluatie van verschillende hepatitis 

A vaccinatie strategieën op grond van een aantal uitgangspunten (zgn. baseline input 

data). Wij vergeleken passieve immunisatie en een tweetal actieve vaccinatie opties 

(beide met of zonder voorafgaande screening op hepatitis A antilichamen) met een 

beleid waarin niet gevaccineerd zou worden. Wij constateerden dat screening op 

hepatitis A antilichamen alleen zinvol was bij een hepatitis A antilichaam 

prevalentie >20%. In onze studie populatie bleek de prevalentie 14% te zijn. De 

passieve immunisatie was de goedkoopste optie voor een eenmalige uitzending van 

6 maanden per 10 jaar. Bij een hogere uitzendingsfrequentie bleek het gebruik van 

het geïnactiveerde 1440 ELISA Units vaccin zonder voorafgaande screening de beste 

optie. Het gebruik van dit vaccin was kostenbesparend vanaf 2 of meer uitzendingen 

per 10 jaar. Bij een hepatitis A incidentie van 5 ,3% tijdens een missie zouden de 

kosten voor de vaccinatie worden terug verdiend. Onze aanbeveling luidde dat 

immunisatie met het geïnactiveerde vaccin zonder voorafgaande screening op 

antilichamen de optimale vaccinatie keuze was voor troepen, die regelmatig 

besmettingsrisico lopen. 

Hoofdstuk 9 bevat de bevindingen aangaande seksueel gedrag en seksueel 

overdraagbare aandoeningen (SOA) tijdens de Cambodja operatie. De gegevens voor 

deze studie kwamen van de anonieme vragenlijsten en het ziekteregistratie systeem. 
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Van de 8 2 % die de vragenlijst indienden, gaf 4 5 % aan één of meerdere seksuele 

contacten met de lokale bevolking of prostituées te hebben gehad. Onafhankelijke 

risicofactoren voor seksueel contact werden gevonden in: een jongere leeftijd en het 

niet hebben van een vaste partner. Aangaande het condoomgebruik meldde 89 ,1% 

ze altijd, 9,7% ze af en toe, en 1,2% ze nooit te hebben gebruikt. Risicofactoren voor 

inconsistent en non-gebruik van condooms waren: een leeftijd van > 40 jaar en een 

hoger aantal seksuele contacten. Incorrect condoom gebruik werd door 30% 

aangegeven. De risicofactoren bestonden uit inconsistent of non-gebruik van 

condooms, het hebben gehad van > 6 contacten, en deelname aan het 2 e bataljon. 

Wij registreerden 43 SOA gevallen (1,9% van de studie populatie). Wij stelden vast 

dat ondanks een aanzienlijk aantal seksuele contacten het aantal SOA's gering is 

gebleven. Hoewel het gemelde condoomgebruik hoog was, verdient het incorrecte 

condoomgebruik verdere aandacht. 

De algemene discussie (hoofdstuk 10) beschrijft de gevolgen van onze bevindingen 

voor het beleid. Twee elementen worden nader uitgewerkt: de surveillance en enkele 

preventieve maatregelen. De surveillance in Cambodja heeft voldoende informatie 

opgeleverd om een indruk te krijgen van wat er zich in geneeskundig opzicht heeft 

afgespeeld. Maar er is zeker plaats voor verbetering: het registratiesysteem zou 

moeten worden verfijnd en er dienen betere laboratoriummogelijkheden te komen. 

Betreffende de preventieve maatregelen bepleiten wij ten eerste een meer 

individueel gericht malariaprofylaxe-beleid. Ten tweede zou het geïnactiveerde 

hepatitis A vaccin in het standaard vaccinatieschema moeten worden opgenomen. 

Ten derde adviseren wij het huidige SOA preventiebeleid, gebaseerd op voorlichting 

en vrije condoom verstrekking, voort te zetten. 

De laatste aanbeveling luidt dat de militair geneeskundige diensten en het militair 

geneeskundige personeel zich bewust dienen te zijn van hun verantwoordelijkheden 

en taken op het gebied van surveillance en navenant onderzoek. 

126 


