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Inn Afrika ten zuiden van de Sahara lijdt 30 tot 60% van de kinderen jonger dan 5 jaar aan 

bloedarmoedee en draagt ernstige bloedarmoede aanzienlijk bij aan ziekte en sterfte van kinderen. 

Veell factoren kunnen bijdragen aan bloedarmoede maar ijzergebrek en malaria zijn de belangrijkste 

oorzakenn in het grootste deel van Afrika. Bloedarmoede op jonge leeftijd heeft op de korte 

termijnn belangrijke negatieve invloed op lichamelijke activiteit en het afweersysteem en op de 

langeree termijn op de lichaamsgroei en de geestelijke ontwikkeling. 

Hett onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift beoogde: 

-- de prevalentie van ernstige bloedarmoede vast te stellen in een gebied met intense malaria-

transmissie; ; 

-- subgroepen te identificeren die een groot risico liepen ernstige bloedarmoede te krijgen en die 

mogelijkerwijss baat zouden kunnen hebben bij interventies; 

-- na te gaan of degenen die voor kinderen zorgen, ernstige bloedarmoede bij kinderen konden 

vaststellen; ; 

-- bij te dragen aan de ontwikkeling van strategieën ter vermindering van de invloed van 

bloedarmoedee op de gezondheid van kinderen. 

Eenn overzicht van het probleem van bloedarmoede bij kinderen wordt gegeven in hoofdstuk 1. 

Hett wereldwijd voorkomen en de invloed in Afrika worden belicht. De epidemiologie en 

consequentiess van malaria en ijzergebrek worden bediscussieerd terwijl een overzicht van 

strategieënn voor de behandeling en bestrijding van bloedarmoede wordt gepresenteerd waarbij 

specialee aandacht wordt besteed aan ijzersuppletie en intermitterende preventieve behandeling 

vann malaria (IPT). Speciale aandachtspunten zijn: de argumenten voor intermitterende ijzertoediening; 

toegenomenn risico op malaria na ijzersuppletie; het concept van IPT en geïntegreerde controle 

vann bloedarmoede door gebruik van een combinatie van ijzersuppletie en IPT. 

Eenn serie dwarsdoorsnede-onderzoeken tussen 1996 en 1999 verricht in het kader van een groot 

onderzoekk naar de effectiviteit van met insecticide bewerkte bednetten (insecticide treated bed 

net,, ITN), bood de gelegenheid de prevalentie en de ernst van bloedarmoede bij kinderen jonger 

dann 3 jaar te bepalen. (Hoofdstuk 2). Bovendien bestond de mogelijkheid te onderzoeken 

welkee factoren in verband stonden met bloedarmoede en te kijken naar socio-demografische en 

klinischee indicatoren van bloedarmoede die zouden kunnen bijdragen aan de identificatie van 

kinderenn die risico liepen op anemie en die zouden kunnen profiteren van interventies. De 

prevalentiee van anemie (Hb < 11 g/dl) in de dorpen zonder en met ITNs was respectievelijk 

76.1%% en 71%; de prevalentie van ernstige anemie (Hb < 7 g/dl) was 11% (geen bednetten) en 

8.3%% (bednetten). De prevalentie van bloedarmoede, van voorkomen van een hoog aantal 

parasietenn in het bloed (21.7%), van microcytose (34.9%), te laag lichaamsgewicht (21.9%) en 
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diarreee (54.8%) nam snel toe na de derde levensmaand en bleef hoog tot de 35-ste maand. Zelfs 

eenn klein aantal malaria- parasieten in het bloed was geassocieerd met matige tot ernstige 

bloedarmoedee (Odds Ratio [95% Betrouwbaarheidsinterval, 95%BI]: 3.11 [1.11 , 8.61]) 

Worminfectiess werden gevonden bij 8.3% van de kinderen en hielden geen verband met het Hb-

gehaltee in deze jonge leeftijdsgroep. Multivariate analyse toonde dat grootte van de familie, een 

anamnesee van koorts, bleekheid, algemene zwakte, diarree, eten van grond, gelijktijdige koorts, 

"stunting"" (achterblijven van lengtegroei ten opzichte van de leeftijd) en malaria allemaal 

onafhankelijkk van elkaar geassocieerd waren met het Hb. Uit deze gegevens werd geconcludeerd 

datt door het overlappen van hoge prevalenties van malaria, van ondervoeding en diarree een 

bijzonderr risico op ernstige anemie bestaat voor kinderen van 3 tot 24 maanden. Voorkoming 

vann ernstige bloedarmoede moet al vroeg in het eerste levensjaar beginnen en moet een combinatie 

omvattenn van een supplement aan micronutriënten, beheersing van malaria en mogelijk, interventies 

terr voorkoming van diarree. 

Mildee virusziekten, inclusief de aandoening die ontstaat na vaccinatie met het verzwakte 

mazelenviruss (LAMV), zijn geassocieerd met een tijdelijke vermindering van het Hb gehalte die 

gedurendee enkele weken kan blijven bestaan. Vaccinatie met LAMV is ook in verband gebracht 

mett een tijdelijke vermindering van de cellulaire immuniteit. In gebieden met intensieve 

malariatransmissiee is bekend dat het Hb gehalte van kinderen daalt tot de leeftijd van 9-10 

maandenn en dat dan 30% van de kinderen een Hb < 8 g/dl kan hebben. Deze kinderen zouden 

duss een hoger risico kunnen lopen ernstige anemie te ontwikkelen bij een extra aanslag op hun 

bloedvormendd vermogen. 

Daaromm werden de gegevens van 4 dwarsdoorsnede-onderzoeken en van de 2 interventiestudies 

diee worden beschreven in hoofdstukken 5 en 7 , retrospectief geanalyseerd om na te gaan of 

vaccinatiee met LAMV was geassocieerd met toegenomen risico op voorbijgaande anemie en 

vóórkomenn van malaria (hoofdstuk 3). De dekkingsgraad van mazelenvaccinatie voor kinderen 

vann 12 - 23 maanden varieerde van 44.8% tot 62.7% en was lager dan de nationale dekkingsgraad 

inn 1999 die 79% bedroeg. De hemoglobinegehalten van kinderen van 6-24 maanden met 

gedocumenteerdee mazelenvaccinatie in de voorafgaande 14 tot 30 dagen (n=103) waren gelijk 

aann die van kinderen die in de voorafgaande 90 dagen niet waren gevaccineerd (n=996). Ook 

wass er geen verschil in risico op malaria parasitemie en op ernstige tot matig ernstige anemie. Deze 

bevindingenn wekken niet de indruk dat de tijdelijke vermindering van het Hb en van de cellulaire 

immuunreactiee na vaccinatie met LAMV aanleiding geven tot klinisch belangrijke veranderingen in 

hett risico op ernstige of matig ernstige bloedarmoede of malaria bij jonge kinderen. 

Inn genoemde dwarsdoorsnede-onderzoeken werd onderzocht of degenen die voor de kinderen 

zorgden,, aan de hand van een aantal lichamelijke kenmerken bloedarmoede zouden kunnen 
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vaststellenn ten einde het gedragspatroon om hulp te zoeken te verbeteren. Vergelijking van 

sensitiviteitt en specificiteit bij verschillende Hb-waarden toonde dat Hb-concentraties< 5 g/dl 

geassocieerdd waren met de beste combinatie van sensitiviteit (75.6%) en specificiteit (63.0%) 

voorr bleekheid op enige plaats van het lichaam. Overeenkomstige getallen voor het bepalen van 

eenn Hb < 7g/dl waren respectievelijk 59.1% en 64.3%. Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk 2, is 

etenn van grond een normaal verschijnsel in het onderzoeksgebied; één op de vier kinderen at 

grond.. Een combinatie van geophagie (grond eten) met bleekheid verbeterde de sensitiviteit van 

hett ontdekken van ernstige anemie (87.8%) waarbij slechts een beperkte vermindering van de 

specificiteitt optrad: 53.3%. De conclusie luidde dat degenen die voor kinderen zorgden ernstige 

bloedarmoedee (Hb < 5 g/dl) met een redelijke mate van nauwkeurigheid konden vaststellen 

maarr dat dit niet gold voor matig ernstige bloedarmoede (Hb < 7 g/dl). Prospectieve studies zijn 

nodigg ter beoordeling van het effect van training ter verbetering van het vaststellen van 

bloedarmoedee en van het gebruik van de gezondheidszorg op huishoud- en dorpsniveau. 

Succesvollee toepassing van dagelijkse ijzer suppletie werd altijd gestoord door inadequate aanvoer 

vann ijzertabletten, door lage dekkingsgraad, door slechte verdraagbaarheid en de moeilijkheid 

trouww gedurende lange tijd dagelijks tabletten in te nemen. Om kosten te reduceren en compliance 

enn effectiviteit te verbeteren werden in het begin van de negentiger jaren onderzoeken verricht 

naarr effectiviteit van intermitterende ijzertoediening (wekelijks of twee maal wekelijks) bij de 

preventiee of therapie van bloedarmoede in vergelijking met dagelijkse ijzertoediening. Onderzoek 

bijj dieren had getoond dat ijzeropname en -transport waren verminderd wanneer dagelijks hoge 

dosess werden gegeven. Een blokkade van de ijzeropname door het darmslijmvlies leek een 

verklaringg te kunnen vormen en het geven van ijzer met tussenpozen leek hiervoor een oplossing. 

Eenn recent gepubliceerde meta-analyse van 14 klinische trials toonde dat dagelijkse ijzertoediening 

eenn significant grotere hematologische verbetering gaf bij zwangere vrouwen dan intermitterende 

ijzertoediening.. Bij jonge kinderen, nog niet schoolgaand ,waren er grote verschillen in de resultaten 

inn de verschillende studies en was er geen eenduidige conclusie. Verder onderzoek was nodig 

omm een antwoord te geven op de vraag of dagelijks ijzertoediening inderdaad beter is dan 

intermitterendee toediening bij kinderen en adolescenten. 

Hoofdstukk 5 toont de resultaten van een niet-geblindeerde, cluster-gerandomiseerde 

interventiestudiee waarin de doeltreffendheid en werkzaamheid van dagelijkse versus twee-

wekelijksee ijzersuppletie werd bestudeerd bij de behandeling van anemische kinderen van 2 tot 

599 maanden oud. In de gesuperviseerde groepen was het hemoglobinegehalte na 6 weken 

suppletiee en 6 weken later (12 weken na aanvang van de studie) significant hoger bij dagelijkse 

dann bij 2-wekelijkse toediening (gemiddelde, 95%BI, verschil na 6 weken: 4.0 g/l [2.0, 6.0]; verschil 

naa 12 weken: 5.3 g/l [3.1, 7.6], Bij de niet gesuperviseerde groepen waren de hemoglobine 

concentratiess na 6 weken niet verschillend (gemiddeld [95%BI] verschil: 1.1 g/l [-0.9, 3.2], maar 
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hogerr na 12 weken bij hen die waren toegewezen aan de groep die dagelijks ijzer kreeg: 2.5 g/l 

[0.2,, 4.7], hoewel dit verschil niet statistisch significant was na bijstelling vanwege diverse malen 

testenn (p=0.06).Deze gegevens wijzen erop dat, zoals bij zwangere vrouwen, dagelijks dosering 

dee eerste keuze is bij de behandeling van milde en matig ernstige bloedarmoede bij jonge kinderen, 

onafhankelijkk van de mate van compliance die kan worden gegarandeerd. 

Succesvollee toepassing van ijzersuppletie programma's is ook gehinderd door de sinds lang 

bestaandee controverse over het gebruik van ijzersuppletie in gebieden endemisch voor malaria. 

Verschillendee studies hebben getoond dat ijzersuppletie gepaard ging met een toename van het 

risicoo op malaria door Plasmodium falciparum. Uzersuppletie samen met malaria preventie zou 

effectieverr kunnen zijn en het risico op malaria kunnen verminderen. Hoofdstuk 6 toont de 

resultatenn van een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde behandelingsstudie van 546 

anemischee kinderen (Hb 7-11 g/dl) van 2 tot 36 maanden oud. Alle kinderen sliepen onder 

bednettenn (ITNs) en kregen een curatieve dosis sulfadoxine-pyrimethamine (SP) ter behandeling 

vann malaria waarna zij ofwel kregen: intermitterende preventieve behandeling met SP (IPT) na 4 

enn 8 weken, samen met dagelijks ijzer gedurende 12 weken; ijzer + placebo IPT; IPT + placebo-

ijzer;; of dubbel-placebo. Het verschil [95%BI] in gemiddeld Hb na 12 weken ten opzichte van de 

dubbel-placeboo groep was respectievelijk 1.14 [0.82, 1.47], 0.78 [0.46, 1.10] en 0.17 [-0.15, 

0.49]] g/dl. IPT halveerde de incidentie van parasitemie. Maar, in tegenstelling tot de veelbelovende 

resultatenn met IPT bij de preventie van ernstige anemie bij kinderen in gebieden met intense 

malariaa transmissie, suggereren onze resultaten slechts een beperkt gunstig effect van IPT met SP 

opp de Hb concentraties indien gegeven voor de behandeling van milde of matig ernstige 

bloedarmoedee nadat eerst een eenmalige dosis SP is gegeven, in een gebied waar ITNs op grote 

schaall worden gebruikt. Uzersuppletie verhoogt Hb concentraties bij jonge kinderen met milde 

anemiee en dit weegt waarschijnlijk op tegen elk mogelijk negatief effect veroorzaakt door 

toegenomenn risico van malaria. 

Eenn ander punt van zorg was of sikkekeldragerschap, en andere hemoglobinopathieën die een 

zekeree mate van bescherming tegen malaria bieden, het effect van ijzersuppletie zouden kunnen 

beïnvloeden.. Onderzoek bij zwangere vrouwen in Gambia toonde dat ijzersuppletie was 

geassocieerdd met toegenomen gevoeligheid voor malaria en verminderde hematologische reactie 

bijj vrouwen met sikkelceltrait (HbAS) vergeleken met vrouwen met het normale phenotype (HbAA). 

Daaromm verrichtten wij een sub-analyse van de gegevens uit het onderzoek beschreven in hoofdstuk 

55 (hoofdstuk 7). Het gemiddelde verschil in Hb-concentratie na 12 weken tussen kinderen die 

ijzerr en placebo-ijzer kregen, rekening houdend met het effect van IPT, was respectievelijk 9.1 g/ 

II [95%BI] [ 6.4, 11.8] en 8.2 g/l [4.0, 12.4] bij kinderen met HbAA en HbAS {P-value interaction 

term=0.68).. De interacties tussen de effecten van ijzer en hemoglobine phenotype op malaria 
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parasitemiee (p=0.70) of klinische malaria (p=0.20) waren ook niet significant. Onze bevindingen 

tonenn geen klinisch relevante andere reactie op ijzersuppletie ter behandeling van milde 

bloedarmoedee bij kinderen met sikkelceltrait. 

Conclusie e 
Gezienn de in dit proefschrift gepresenteerde onderzoeken en de gepubliceerde literatuur, is het 

duidelijkk dat de prevalentie van bloedarmoede bij kinderen in Afrika ten zuiden van de Sahara 

onacceptabell hoog blijft, zelfs na tientallen jaren van pogingen hieraan iets te doen en zelfs in 

eenn gebied waar op grote schaal geïmpregneerde bednetten worden gebruikt. Onze gegevens 

gevenn aan dat degenen die voor kinderen zorgen na minimale instructie met redelijke zekerheid 

ernstigee anemie bij kinderen kunnen vaststellen. Prospectieve studies om dit proces verder te 

verbeterenn en de behandeling van bloedarmoede op het niveau van het huishouden te verbeteren 

zijnn dan ook gerechtvaardigd. 

Dee resultaten van onze behandelingsstudies komen overeen met die van recente studies door 

anderenn verricht in Tanzania en oost Kenia. Zij onderstrepen het belang van ijzerdeficiëntie als 

eenn oorzaak van bloedarmoede bij kinderen in dit gebied. Programma's gericht op preventie en 

behandelingg van ernstige anemie bij jonge kinderen moeten ijzersuppletie bevatten. Intermitterende 

ijzersuppletiee leek een veelbelovend alternatief voor dagelijkse ijzertoediening in de vroege jaren 

900 maar ons onderzoek, samen met onderzoek bij zwangere vrouwen verricht door anderen, 

toontt dat dagelijkse ijzertoediening de behandeling van keuze blijft. Gepoogd moet worden de 

compliancee met langdurige dagelijkse toediening te verbeteren. 

Inn dit gebied met intense malaria transmissie wordt ijzersuppletie gecombineerd met een enkele 

dosiss SP, ter behandeling van malaria. Ons onderzoek toont dat toevoeging van 2 extra doses SP 

mett een interval van een maand, de incidentje van malaria ongeveer halveert maar dat in de 

contextt van wijdverbreid gebruik van ITNs verdere verbetering van Hb beperkt is ten opzichte 

vann ijzersuppletie met een enkele dosis SP. 

Tenslottee toonden wij dat kinderen met HbAS evenveel baat hebben bij ijzersuppletie als kinderen 

mett HbAA. 




