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 Achtergrond
Melioidose is een tropische infectieziekte en wordt veroorzaakt door de 
bodembacterie Burkholderia pseudomallei. Mensen die deze bacterie via de 
huid of via de mond binnen krijgen, kunnen een longontsteking (pneu-
monie), bloedvergiftiging (sepsis) of abcessen ontwikkelen. Een longont-
steking is een ontsteking van de longblaasjes en het omringende weefsel, 
meestal veroorzaakt door bacteriën. Als reactie hierop zal ons afweersys-
teem proberen de bacterie te bestrijden. Hierop volgt een sterke reactie 
van het lichaam, waardoor niet alleen het afweersysteem maar ook andere 
cellen en processen worden geactiveerd. Als het afweersysteem van de gas-
theer (patiënt) wordt ontregeld door een infectie, kan er levensbedreigend 
orgaanfalen ontstaan. Dit wordt ook wel gedefinieerd als bloedvergiftig-
ing.

Melioidose komt voornamelijk voor in Noord-Australië en Zui-
doost-Azië en treft vooral rijstboeren en mensen met een verminderd 
afweersysteem, zoals mensen met suikerziekte, en chronische lever-, 
long- en nierziekten. Een recente modelberekening laat zien dat er 
wereldwijd jaarlijks 169.000 mensen melioidose krijgen, waarvan meer 
dan de helft overlijdt. Er zijn 45 landen waar melioidose volgens schat-
tingen in groten getale voorkomt. Toch wordt deze ziekte daar nauwelijks 
gediagnosticeerd. Bovendien in 34 landen waar melioidose hoogstwaar-
schijnlijk frequent voorkomt, is deze ziekte nog nooit gediagnostiseerd. 
Hoe frequent de ziekte voorkomt blijft dan ook onduidelijk. Meldingen 
van patiënten met melioidose in Afrika zijn zeldzaam. Melioidose wordt 
vaak niet herkend, omdat de klinische presentatie lijkt op die van andere 
tropische infectieziekten, zoals bijvoorbeeld tuberculose. Bovendien kun-
nen klassieke diagnostische technieken de bacterie niet altijd detecter-
en. De bacterie, B. pseudomallei, staat op de lijst van potentiele biologische 
wapens (bio-terrorisme). Deze bacterie is uit de grond met weinig moe-
ite te ‘oogsten’, gemakkelijk te verspreiden via de lucht en bovendien voor 
weinig antibiotica gevoelig. Hij kan in bijna elke lichaamscel overleven en 
zich daar vermenigvuldigen. Hij wordt ook wel een intracellulaire bacte-
rie genoemd. Mede hierdoor werkt de standaard antibiotische behande-
ling voor bloedvergiftiging niet voldoende bij melioidose patiënten. Deze 
patiënten moeten langdurig worden behandeld met specifieke antibiotica 
(twee weken via het infuus en drie tot zes maanden met orale tabletten). 

In dit proefschrift onderzoeken wij of melioidose wijder verspreid 
voorkomt dan gedacht, maar niet wordt gedetecteerd door een gebrek aan 
microbiologische faciliteiten en kennis onder artsen. Bovendien onder- 377
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zoeken wij de interactie tussen de bacterie en het afweersysteem van mens 
en muis. Het doel van dit proefschrift is om meer kennis en bewustword-
ing te creëren omtrent de ziekte melioidose om zo bij te dragen aan het 
verminderen van de sterfte door deze ziekte. Ook wil het bijdragen aan de 
verbetering van diagnostische faciliteiten en nieuwe effectieve behandel-
methodes.

In hoofdstuk 1 geven we een introductie over de ziekte melioidose en de 
verwekker hiervan, de bacterie B. pseudomallei.

 Sectie I
In het eerste deel van het proefschrift onderzoeken wij de ziektelast 
van melioidose. Ondanks het hoge sterftecijfer wordt deze ziekte niet 
genoemd in officiële lijsten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
van ‘verwaarloosde tropische ziektes’ (zogenaamde ‘neglected tropical 
diseases’). In hoofdstuk 2 berekenen wij de wereldwijde ziektelast van 
melioidose aan de hand van Disability Adjusted Life Years (DALYs). De 
DALY is een gezondheidsmaat die de totale ziektelast weergeeft in het aan-
tal verloren gezonde levensjaren. Die bestaat uit een combinatie van het 
vroegtijdig overlijden (Years of Life Lost) en een periode waarin in bep-
erkte gezondheid wordt geleefd (Years Lost due to Disability). Door middel 
van het berekenen van DALYs, kan de ziektelast van melioidose vergeleken 
worden met die van andere tropische (infectie)ziektes. 

Figure 1      Schematische weergave van de ziektelast: Disability Adjusted Life 
Year.
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In dit hoofdstuk combineren we recent geschatte melioidose incidentie- 
en sterftecijfers met een door ons uitgevoerd systematisch literatuur- 
onderzoek. Hiervoor includeerden we 475 studies met informatie over 
sterfte, leeftijd, geslacht, infectieuze- en postinfectieuze restverschijn- 
selen, antibiotische behandeling en de symptoomduur. Zes-en-zestig 
van alle ziekte-uitkomsten betrof bloedvergiftiging en longontsteking. 
Er waren twee keer zoveel mannelijke als vrouwelijke patiënten met een 
gemiddelde leeftijd van 48 jaar. Uit onze modelberekening volgde een 
melioidose ziektelast van 4.6 miljoen DALYs. Het grootste gedeelte van 
de DALYs, namelijk 98.9%, wordt veroorzaakt door het vroegtijdig over-
lijden van melioidose patiënten. Melioidose is een belangrijke maar niet 
erkende tropische infectieziekte, die in termen van DALYs vergelijkbaar 
of zelfs zwaarwegender is dan andere al erkende verwaarloosde tropische 
ziektes, zoals dengue en leptospirose. Deze uitkomst is alarmerend en 
geeft aan dat melioidose wereldwijd een groot en onderschat probleem is. 
Ons onderzoek kan beleidsmakers helpen om, samen met beroepsorga- 
nisaties, melioidose hoger op de wereldgezondheidszorgagenda te zetten 
met als doel de ziekte beter te signaleren en te bestrijden. 

Hoofdstuk 3 geeft een systematisch overzicht van alle reizigers die te- 
rugkeerden in Nederland en daar gedurende de afgelopen vijf-en-twintig 
jaar melioidose ontwikkelden. De Nederlandse overheid heeft geen mel- 
dingsplicht voor melioidose ingesteld, maar voor andere tropische ziektes 
zoals leptospirose is deze meldingsplicht er wel. In samenwerking met het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben we con-
tact opgenomen met alle Nederlandse microbiologische laboratoria. In 
totaal includeerden we drie-en-dertig patiënten. Patiënten waren gemid-
deld 54 jaar; er waren twee keer zoveel mannen als vrouwen. Zeventig pro-
cent van de patiënten had één of meerdere risicofactoren voor melioidose, 
zoals diabetes, roken of taaislijmziekte. Meer dan de helft van de reizigers 
liep de infectie op in Thailand, twee in Brazilië, één in Australië, één in 
Indonesië, één in India, één in Myanmar, één in Panama, en één in Gam-
bia. Deze studie laat zien dat melioidose wijder verspreid voorkomt dan 
eerder gedacht, ook bijvoorbeeld in Afrika en Latijns Amerika. Door het 
toenemend toerisme naar en migratie vanuit gebieden waar de ziekte veel 
voorkomt, is het van belang om symptomen vroegtijdig te kunnen herken- 
nen en vervolgens melioidose adequaat te behandelen. Reizigers die een 
verhoogde kans hebben om melioidose op te lopen, kunnen derhalve extra 
voorlichting krijgen voorafgaand aan hun vertrek.

379
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 Sectie II
Het tweede deel van dit proefschrift onderzoekt de aanwezigheid van 
melioidose in verschillende Afrikaanse landen. 

Hoofdstuk 4 betreft een samenvattend overzichtsartikel van alle 
bestaande wetenschappelijke literatuur over melioidose bij mensen, die- 
ren en in het milieu in Afrika. Dit hoofdstuk laat zien dat gevallen van meli-
oidose slechts sporadisch gerapporteerd worden in Afrika en beschrijft 
dertien patiënten. De klinische presentatie van deze patiënten komt over-
een met die in Zuidoost-Azië en Noord Australia. Koortsende ziekten kun-
nen soms ten onrechte worden toegeschreven aan malaria en mogelijk de 
aanwezigheid van melioidose maskeren. Bodemonderzoek en verbetering 
van diagnostische faciliteiten zouden de basis kunnen vormen voor de 
ontwikkeling van een nauwkeurige determinatie van de distributie van B. 
pseudomallei over het Afrikaanse continent. 

In hoofdstuk 5 onderzoeken we het voorkomen van melioidose in het 
Centraal-Afrikaanse land Gabon. We hebben antilichamen gericht tegen 
melioidose gemeten bij 304 schoolgaande kinderen. In 1.6% (5) waren de 
antilichamen verhoogd (1≥40). Daarnaast hebben we de microbiologis-
che faciliteiten verbeterd middels het geven van trainingen aan artsen 
en door materialen ter beschikking te stellen. We hebben gedurende één 
jaar gekeken naar de verwekkers van koorts. Dit heeft geleid tot de eerste 
beschrijving van een melioidose patiënt in Centraal-Afrika. Het betrof 
een 62-jarige Gabonese vrouw met suikerziekte, die door een wondin-
fectie (met de bacterie) van haar been bloedvergiftiging ontwikkelde en 
uiteindelijk overleed aan de gevolgen van melioidose. Ook hebben we een 
bodemonderzoek verricht. In 3% van de 800 bodemmonsters vonden we 
de bacterie B. pseudomallei. Ook toonden we voor het eerst B. thailandensis 
aan in de bodem van Centraal-Afrika. B. thailandensis is een bodembacte-
rie, nauw gerelateerd aan B. pseudomallei, en voor het eerst aangetoond in 
Thailand. Deze bacterie veroorzaakt zelden ziekte bij de mens. We hebben 
vervolgens middels genetische diagnostiek de volgorde van de erfelijke 
informatie (het genoom) van de gevonden bacteriestammen bepaald. We 
hebben deze weergegeven in een fylogenetische stamboom; een schema 
met de evolutionaire geschiedenis van een groep verwante bacteriën. Er 
kwam naar voren dat de Gabonese stam een nieuw soort DNA-sequenti-
etype bevat. Deze driedelige studie beantwoordt onze onderzoeksvraag 
bevestigend, namelijk dat melioidose waarschijnlijk in Gabon voorkomt, 
maar niet wordt herkend door het gebrek aan microbiologische facilitei-
ten. Onze Gabonese bacteriestam is bij een grote toonaangevende inter-
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nationale studie gebruikt om de herkomst en de geschiedenis van B. pseu-
domallei over de gehele wereld te onderzoeken. 
In hoofdstuk 6 onderzoeken we de virulentie van de bovengenoemde Ga- 
bonese bacteriestam. Virulentie is een maat voor de hoeveelheid schade 
die een bacterie bij zijn gastheer (mens of dier) aanricht. We zagen dat 
muizen geïnfecteerd met de Gabonese bacteriestam minder ziek werden 
dan de muizen geïnfecteerd met de Thaise stam. Tijdens experimen- 
ten met weefsel van muizen (buiten het lichaam) vonden we echter geen 
verschillen. Vervolgens maakten we gebruik van een speciale techniek, 
waarbij we het DNA van de bacteriën konden vergelijken. We vonden dat 
de Gabonese stam een bepaalde ziekmakende eigenschap miste. Dit ver-
schil in virulentie zou een aanvullende verklaring kunnen zijn waarom 
het aantal voorspelde en waargenomen gevallen van melioidose niet met 
elkaar in overeenstemming is. Meer onderzoek met verschillende bacte-
riestammen over de gehele wereld is nodig om de onderlinge relatie en 
eigenschappen beter in kaart te brengen. 

In hoofdstuk 7 richten we ons op het West-Afrikaanse land Sierra Leo-
ne. Een modelleerstudie schat dat er waarschijnlijk enkele honderden 
patiënten in het tropische Sierra Leone per jaar overlijden aan melioi-
dose. De klimatologische omstandigheden in dat land komen overeen 
met onder andere Gabon en Thailand. De bacterie is daarom in de bodem 
te verwachten. Er is echter maar één melioidosecasus uit Sierra Leone 
beschreven. Bloedkweken worden helaas niet standaard afgenomen bij 
patiënten in Sierra Leone. Dit bemoeilijkt het stellen van de diagnose. Om 
die reden besloten wij ons te richten op bodemonderzoek. We verzamel- 
den duizend grondmonsters verspreid over tien locaties om de eventuele 
aanwezigheid van B. pseudomallei en B. thailandensis in de bodem van Sier-
ra Leone te onderzoeken. We konden de aanwezigheid van B. pseudomal-
lei niet aantonen, maar vonden wel nieuwe B. thailandensis stammen door 
middel van kweken en DNA-technieken. Er zijn enkele door B. thailanden-
sis veroorzaakte ziektegevallen beschreven in Amerika en Zuidoost-Azië. 
Het belang van deze bevindingen voor de klinische praktijk moet nog 
nader onderzocht worden.

 Sectie III
Het laatste deel van dit proefschrift gaat over de afweerreactie ten tijde van 
melioidose-infectie. In hoofdstuk 8 en 9 onderzoeken we de rol van bloed-
plaatjes tijdens melioidose. Bloedplaatjes zijn kernloze cellen, in grote 
aantallen aanwezig in het bloed en belangrijk voor het stoppen van een 381
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bloeding. De afgelopen jaren is echter duidelijk geworden dat bloedplaat-
jes ook een belangrijke rol spelen in het afweersysteem. In hoofdstuk 8 
vonden we bij 1160 Thaise patiënten met melioidose dat wanneer zij min- 
der bloedplaatjes hadden de kans op overlijden hoger was. Ook rekening 
houdend met belangrijke factoren die dit mogelijk kunnen beïnvloeden 
(zoals geslacht en leeftijd) bleef deze bevinding overeind. Om de rol van 
bloedplaatjes bij melioidose beter te onderzoeken, maakten we daarnaast 
gebruik van een model, waarbij we muizen infecteerden via de neus met 
de bacterie B. pseudomallei (het melioidose muismodel). We vergeleken 
muizen met een verlaagd aantal bloedplaatjes met muizen die een nor-
maal aantal bloedplaatjes hadden. Muizen met minder bloedplaatjes ble-
ken een minder goede afweer te hebben en een grotere kans om te overlij- 
den. We vonden dat lage aantallen bloedplaatjes een bescheiden invloed 
hadden op de migratie van bepaalde immuuncellen, de neutrofielen, naar 
de long tijdens infectie. Neutrofielen zijn witte bloedcellen en vormen een 
belangrijk onderdeel van het afweersysteem dat het lichaam tegen ziek-
tes beschermt. In de groep met minder bloedplaatjes zagen we meer long- 
bloedingen tijdens melioidose, waarschijnlijk door de belangrijke rol 
die bloedplaatjes hebben bij het stoppen van een bloeding. Dit onderzoek 
onderschrijft de opvatting, dat bloedplaatjes een beschermende rol spelen 
tijdens bloedvergiftiging en ernstige longontsteking bij het doormaken 
van melioidose.

In hoofdstuk 9 zien we ook een verband tussen lage aantallen bloed- 
plaatjes en sterfte in een kleiner cohort Thaise melioidosepatiënten. Om te 
onderzoeken wat de oorzaak van de lage aantallen bloedplaatjes zou kun-
nen zijn, richten we ons op de Von Willebrand-factor (vWF) en ADAMTS13. 
De vWF is behalve als stollingsfactor ook belangrijk voor de interactie tus-
sen verschillende bloedplaatjes en zorgt voor het binden van bloedplaatjes 
aan de vaatwand. ADAMTS13 is een eiwit dat betrokken is bij het knippen 
van de vWF en zo de functie van de vWF reguleert. We ontdekten bij meli-
oidosepatiënten een verhoogde vWF. Die wordt waarschijnlijk veroorzaakt 
door een verhoogde stimulatie van de binnenste bekleding van de bloed-
vaten in combinatie met een verminderde klaring van de vWF door een 
verlaagd ADAMTS13. We konden geen verband vinden tussen het verlaag- 
de aantal bloedplaatjes en de verhoogde vWF. Onze resultaten tonen aan 
dat een verhoogde vFW en een verlaagd ADAMTS13 kenmerken zijn van 
melioidose, maar dat dit niet de belangrijkste oorzaken zijn van de lage 
aantallen bloedplaatjes bij melioidose.  

In hoofdstuk 10 bestuderen we de samenstelling en functie van de 
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darmflora (intestinaal microbioom) tijdens melioidose. De darmflora 
bestaat uit micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels) en kan 
een significante bijdrage leveren aan de afweer. We onderzochten wat het 
effect van antibiotica is op de verandering van de bacteriële darmflora en 
daarmee op het verloop van een longontsteking tijdens experimentele 
melioidose. Muizen werden geïnfecteerd met de bacterie B. pseudomal-
lei. Een deel daarvan kreeg voor de infectie een kuur van antibiotica met 
een brede werking (breedspectrum antibiotica) in hun drinkwater. De 
groep die antibiotica had gekregen werd zieker dan de controlegroep. Zo 
konden deze muizen vroeg na infectie de bacterie minder goed klaren in 
vergelijking met de controlegroep. Bovendien ontdekten we bij de antibi-
otisch voorbehandelde muizen dat bepaalde immuuncellen: namelijk de 
macrofagen in de longen, de bacterie minder goed konden opnemen. Dit 
onderzoek ondersteunt de gedachte dat de darmflora een beschermende 
rol speelt tijdens bloedvergiftiging en ernstige longontsteking tijdens 
melioidose.  

Er bestaat helaas nog geen goed werkend vaccin tegen melioidose. 
Daarom richten wij ons in hoofdstuk 11 op de ontwikkeling hiervan. 
Wij maakten gebruik van een relatief nieuwe techniek, waarbij we gene-
tisch gemanipuleerd DNA injecteerden in muizen om een reactie van 
het immuunsysteem op te roepen. Als gevolg hiervan kunnen sommige 
menselijke cellen zelf een bepaald bacterie-eiwit aanmaken, dat wellicht 
beter werkt in de afweer tegen bacteriën dan het direct toedienen van het 
bacterie-eiwit. We toonden aan dat vaccinatie via de neus beter werkt dan 
via de huid, mogelijk doordat de bacteriën ook via de neus werden toege-
diend. We stelden vast dat de hoeveelheid bacteriën duizend maal zo klein 
was in de groep muizen die was gevaccineerd met het genetisch gemanipu- 
leerd DNA. Tevens toonden we aan dat deze groep muizen een vijftig pro-
cent grotere overlevingskans had dan de controlegroep. Op dit moment 
onderzoekt het National Institutes of Health (NIH) in Amerika ons vaccin 
in een grote vaccinatiestudie.

 Tot slot
Melioidose is een ernstige infectieziekte en een veel voorkomende 
oorzaak van longontsteking en bloedvergiftiging in Zuidoost-Azië en 
Noord Australië. Ondanks tientallen jaren onderzoek en goed werkende 
antibiotica blijft de kans op overlijden bij melioidose groot, net zoals bij 
bloedvergiftiging. Het aantal patiënten dat melioidose krijgt, is wereld-
wijd nog onvoldoende in kaart gebracht. Op basis van de resultaten van dit 383
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proefschrift is de verwachting dat melioidose in veel, meestal tropische, 
landen voorkomt en wereldwijd ernstige ziektelast veroorzaakt. Helaas 
wordt deze ziekte niet altijd adequaat en tijdig herkend door een gebrek 
aan faciliteiten, opmerkzaamheid en kennis. Dit proefschrift stelt dat de 
ziektelast van melioidose groter is dan andere ‘erkende’ verwaarloosde 
tropische ziektes, zoals dengue en leptospirose, en om die reden thuis- 
hoort op de WHO-lijst van verwaarloosde tropische ziektes. We zijn de 
eerste die een systematisch overzicht geven van melioidose bij reizigers in 
Europa (Nederland). Daarnaast laten onze eerste onderzoeken naar meli-
oidose in Afrika zien, dat deze ziekte niet beperkt is tot Azië en Austra- 
lië. Variatie in virulentiefactoren zorgen daarbij mogelijk voor verschil-
len in klinische presentatie. Voorts wordt het afweersysteem onderzocht, 
waarbij we ons focussen op de werking van bloedplaatjes en de darmflora 
tijdens melioidose. Tot slot ontwikkelden en onderzochten we een nieuw 
vaccin tegen melioidose.

In het laatste hoofdstuk de Discussie en Toekomstperspectieven 
verkennen we hoe onze bevindingen gebruikt kunnen worden als basis 
om het aantal sterfgevallen aan melioidose te doen afnemen. Bovendien 
exploreren we hoe deze bevindingen toegepast kunnen worden in de 
ontwikkeling van nieuwe therapieën. De klinische implicaties van onze 
bevindingen, vooral op het gebied van mogelijke therapieën, zijn nog niet 
evident. Het is voorbarig om de resultaten uit onze muizenstudies direct 
te extrapoleren naar mensen. Desalniettemin zijn deze experimentele 
studies van essentieel belang om tot een beter begrip te komen van de ont-
staanswijze van melioidosis en nodig om bij te dragen aan de ontwikke-
ling van nieuwe therapieën. 

Er blijven nog veel vragen onbeantwoord met betrekking tot het 
voorkomen, het ontstaan en de behandeling van deze ziekte: 

Er zijn nog onvoldoende studies verricht naar de aanwezigheid van 
melioidose. In welke mate zijn wereldwijd B. pseudomallei en B. thailanden-
sis verspreid in het milieu? Hoeveel patiënten lijden er nu daadwerkelijk 
aan de ziekte? De antwoorden op deze vragen zijn met name belangrijk 
voor landen waar de berekende ziektelast hoog is maar nog niet voldoende 
onderzocht en begrepen, zoals Nigeria, Indonesië en India. Tijdens het 
schrijven aan dit proefschrift zijn we bezig met het opzetten van een grote 
transnationale studie in Nigeria gericht op het voorkomen van melioidose 
bij de mens en in het milieu. Dit onderzoek wordt deels gefinancierd door 
een persoonlijke beurs van de European Society of Clinical Microbiology and 
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Infectious Diseases (ESCMID). Bovendien organiseren we samen met de 
WHO de eerste Afrikaanse Melioidose Workshop in Lagos in het voorjaar 
van 2019, met als doel de bewustwording en de diagnostiek in Afrika te 
verbeteren.

Er zijn nog vele vragen onbeantwoord naar het ontstaan van de ziekte 
melioidose. Waarom wordt de ene persoon wel en de ander niet ziek van 
infectie met B. pseudomallei? Waarom hebben mensen met suikerziekte 
een twaalf maal grotere kans op melioidose? Waarom hebben mensen met 
hiv geen verhoogde kans om melioidose te krijgen? Hoe komt het dat de 
klinische presentatie van melioidose wereldwijd verschilt? Wat zijn de 
belangrijkste ziekmakende eigenschappen van B. pseudomallei? Hoe groot 
is de werkelijke kans om ziek te worden door infectie met B. thailandensis? 
Komt melioidose minder voor in Afrika dan in Azië of mist de bacterie in 
dit werelddeel bepaalde ziekmakende eigenschappen, waardoor mensen 
minder snel ziek worden? 

De sterftecijfers als gevolg van melioidose zijn onacceptabel hoog en 
daarom verdient de verbetering van behandeling van melioidose meer 
aandacht. Hoe kan melioidose effectiever behandeld en voorkomen 
worden? Kan het toedienen van bloedplaatjes de immuunrespons ver-
beteren bij melioidose? Wat is de samenstelling van de darmflora van 
patiënten en kan therapeutische aanpassing van de darmflora het herstel 
bespoedigen? Welke diagnostische test kan melioidose snel, gemakkelijk 
en goedkoop detecteren? Wat zijn de belangrijkste blijvende gevolgen, ook 
wel restverschijnselen genoemd, voor patiënten na het doormaken van 
melioidose? Wat voor soort vaccin is het meest effectief om de ontwikke-
ling van melioidose tegen te gaan? Wat is de beste manier om iemand te 
vaccineren, via de huid of via de luchtwegen? Door middel van onderzoek 
kunnen we deze vragen beantwoorden om zodoende de sterfte en inci-
dentie cijfers van melioidose terug te dringen en als ultiem doel de ziekte 
in zijn geheel te elimineren.

385

Sec t ion IV /  Chapter  1 4



Digging for  Mel io idosis

386



Sec t ion IV /  Chapter  1 4

G
ro

ep
sf

ot
o 

va
n 

de
 E

er
st

e A
fr

ik
aa

ns
e M

el
io

id
os

is 
W

or
ks

ho
p,

 (g
es

po
ns

or
d 

do
or

 d
e W

H
O

), 
in

 h
et

 S
he

ra
to

n,
 L

ag
os

, N
ig

er
ia

.




