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Hett onderzoek dat wordt gepresenteerd in dit proefschrift is het resultaat van 
eenn langdurige wetenschappelijke samenwerking tussen het Cho Ray Ziekenhuis in 
Hoo Chi Minh Stad, het Provinciale Centrum voor bestrijding van Malaria en Krop in 
dee provincie Binh Thuan, Vietnam, en het Academisch Medisch Centrum. De auteur 
enn zijn onderzoeksgroep hebben een aantal onderzoeken uitgevoerd in Binh Thuan. 
Dee eerste onderzoeken naar behandeling van malaria, werden spoedig aangevuld met 
veldonderzoekenn naar malariabestrijding en dit leidde weer tot onderzoek naar 
ondervoeding,, intestinale worminfecties, bloedarmoede en andere 
gezondheidsproblemenn van dekwetsbare ethnische minderheidsgroeperingen in Binh 
Thuan.it,, evenals van het aantal lokale uitbraken. In die tijd behoorde Binh Thuan tot 
dee meest endemische provides van Vietnam. 

Dee onderzoeksgroep was aanvankelijk betrokken bij behandeling van 
ongecompliceerdee malaria op het niveau van de eerstelijn gezondheidszorg in Binh 
Thuan,, maar al snel werd duidelijk dat de grootste ziektelast niet aan de 
gezondheidszorgg werd gepresenteerd. 

Dee meerderheid van bevolking in Binh Thuan behoort tot de ethnisch 
Vietnamezen.. De minderhedengroeperingen hadden echter de meeste last van 
malaria.. Phan Tien was een nederzetting van leden van deze minderheden, geïsoleerd 
inn de bossen aan de voet van het Truong Son gebergte, met een hoge transmissie van 
malariaa door het gehele jaar heen, maar zonder enige voorziening voor 
gezondheidszorg.. De behoefte aan gezondheid van de bevolking en de 
wetenschappelijkee doelstelling van de onderzoeksgroep, het volgen van het 
Vietnamesee malariabestrijdingsprogramma, vulden elkaar goed aan. De gehele 
bevolkingg werd opgenomen in een dynamisch cohort onderzoek, waarmee de 
epidemiologiee van malaria, intestinale worminfecties en bloedarmoede evenals de 
lange-termijnn effecten van bestrijdingsmaatregelen werden bestudeerd. 

Hoofdstukk 2 beschrijft een onderzoek naar de effectiviteit van artesunaat met 
mefloquinee op verschillende doseertijden, voor ongecompliceerde Plasmodium 
falciparumfalciparum malaria. 

Dee effectiviteit, bijwerkingen, populatiefarmacokinetiek en -farmacodynamiek 
vann combinatie regimes van een enkele dosis artesunaat, aangevuld met een dosis 
mefloquinee op verschillende doseertijden, werden bestudeerd in een dubbelblind, 
gerandomiseerdd onderzoek onder 360 patiënten met ongecompliceerde falciparum 
malaria.. Zij kregen een aanvangsdosis van 4 mg/kg artesunaat, gevolgd door 15 
mg/kgg mefloquine op hetzelfde moment (A) na 8 uur (B), of na 24 uur (C). 
Blinderingg werd bewerkstelligd door het gebruik van mefloquine placebo. De 
patiëntenn werden gevolgd tot 28 dagen na het begin van de behandeling. 

All ee patiënten herstelden snel, met uitzondering van één geval waarin een 
verslechteringg van de conditie optrad binnen de eerste 24 uur. De farmacokinetiek van 
mefloquinee was hetzelfde in de drie behandelgroepen. Recrudescenties, het 
terugkerenn van parasieten in het bloed binnen 28 dagen, werd gevonden in 26%, 26% 
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enn 33% respectievelijk, in de groepen A, B en C. Vroege recrudescentie was 
geassocieerdd met een hoge initiële parasitemie, een trage afname van de parasitemie 
enn lagere mefloquine plasma concentraties op dag 28. Omdat de mefloquine plasma 
concentratiess in alle gevallen boven de minimaal therapeutische waarden kwamen, 
warenn de recrudescenties een aanwijzing voor verminderde gevoeligheid van de 
parasietenn voor mefloquine. 

Dee conclusie van dit werk is dat er geen interactie optreedt tussen artesunaat en 
mefloquinee met betrekking tot bijwerkingen, effectiviteit en farmacokinetiek van 
mefloquine.. Bovendien werd duidelijk dat combinatietherapie van een enkele dosis 
artesunaatt met een lage dosis mefloquine, 15 mg/kg, recrudescenties niet voorkomt, 
enn wellicht de ontwikkeling van mefloquine resistentie niet verhindert. Omdat er 
mogelijkk al enige mefloquine resistentie aanwezig is in Vietnam, kan om die reden 
beterr gekozen kan worden voor een regime van drie dagen artesunaat met een hogere 
dosiss mefloquine. In Vietnam werd het nationale beleid voor de behandeling van 
malariaa inmiddels aangepast. Het regime van eerste keus voor ongecompliceerde 
malariaa werd CV8. 

Hoodstukk 3 beschrijft het eerste gerandomiseerde vergelijkende onderzoek in 
Vietnamm met CV 8, een nieuwe geneesmiddelencombinatie gebaseerd op 
dihydroartemisininee met piperaquine. Dit werd vergeleken met atovaquone/proguanil 
(Malarone),, als behandeling van ongecompliceerde falciparum malaria. Vietnamese 
volwassenn malaria patiënten werden willekeurig behandeld met 
dihydroartemisinine/piperaquine/trimethoprim/primaquinee 256/2560/720/40 mg 
(CV8,, n = 84) of Malarone 3000/1200 mg (n = 81), beide gedurende 3 dagen. 
Patiëntenn werden gevolgd gedurende 28 dagen. 

All ee patiënten herstelden voorspoedig. De gemiddelde (95% Cl) parasieten 
eliminatiee halfwaardetijd van CV8 was 6.8 uur (6.2-7.4) en van Malarone 6.5 uur 
(6.1-6.9)) (p = 0.4). De tijd tot volledig verdwijnen van alle parasieten was 35 (31-39) 
enn 34 (31-38) uur (p = 0.9). Het genezingspercentage na 28 dagen was 94% en 95%, 
respectievelijkk (OR 0.84, 95% Cl 0.18-3.81). Belangrijke neveneffecten werden niet 
waargenomen.. Er werd geconcludeerd dat CV8 en Malarone beide effectieve 
combinatiess zijn tegen meervoudig resistente falciparum malaria. CV8 heeft het 
voordeell  van een lage prijs. 

Inn hoofdstuk 4 wordt de bestrijding van malaria in Phan Tien beschreven als 
eenn succesvol voorbeeld van het Vietnamese nationale malariabestrijdings-
programma.. Dit is onder andere gebaseerd op vroege diagnostiek en behandeling van 
patiënten,, maar ook op het voorkómen van de infectie door muggenbestrijding of het 
gebruikk van klamboes die geïmpregneerd zijn met insecticiden. Dikwijl s wordt een 
combinatiee van deze strategieën aanbevolen, maar de effectiviteit van een dergelijke 
gecombineerdee aanpak was nog niet goed bestudeerd. Toen meer dan 10 jaar geleden 
dee malaria situatie in Vietnam dramatisch verslechterde werd een nationaal malaria 
controlee programma ingesteld, gebaseerd op deze combinatie van geïmpregneerde 
klamboes,, vroege diagnostiek en behandeling met artemisininepreparaten op het 
niveauu van de eerstelijnsgezondheidszorg en participatie van de bevolking in malaria 
bestrijdingg met gezondheidsvoorlichting. De resultaten van deze aanpak werden 
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prospectieff  gevolgd in Phan Thien, waar door het gehele jaar een hoge malaria 
transmissiee was, met enige seizoensfluctuatie. Vanaf 1994 werden de volgende 
seizoensinterventiess toegepast: verspreiding van geïmpregneerde klamboes aan alle 
huishoudenss met tweemaal per jaar re-impregnatie met insecticiden; het oprichten van 
eenn gezondheidspost met aanstellen van staf, getraind in de microscopische diagnose 
enn behandeling van malaria; het garanderen van een adequate aanvoer van materialen 
enn geneesmidden; jaarlijks bevolkingsonderzoek met behandeling van alle 
parasitemischee individuen, en gezondheidsvoorlichting en stimuleren van 
bevolkingsparticipatiee in dit programma. Diagnose en behandeling van malaria 
werdenn gratis verstrekt. Plasmodium falciparum-infecties werden behandeld met 
artesunaatt en Plasmodium v/vax-infecties met chloquine en primaquine. De 
bevolkingsonderzoekenn werden elk jaar aan het eind van de regentijd verricht. 
Tijdenss deze onderzoeken werd de demografie van Phan Thien herzien. Tijdens het 
eerstee bevolkingsonderzoek in 1994 woonden er nog 716 mensen in Phan Thien. Van 
dee kinderen jonger dan twee jaar hadden 37% malaria parasieten aantoonbaar in het 
bloed.. Van de kinderen van 2-10 jaar was dat 56% en in de overige bevolking 35%. 
Hett aandeel plasmodium falciparum-infecties bedroeg 73% tot 79%. Miltvergroting 
werdd gevonden in 20%, 56% en 32% in deze leeftijdsgroepen. In 1998 werd slechts 1 
individuu met malariaparasieten gevonden, een bezoeker van elders. In 1999 was er 
enigee toename van transmissie, waarschijnlijk door immigratie van weg- en 
elektriciteitsnet-werkers,, zodat parasieten gevonden werden in respectievelijk 4%, 7% 
enn 1% respectievelijk waarvan 56% door Plasmodium falciparum. Miltvergroting 
werdd toen gevonden in 0%, 5% en 2% respectievelijk. 

Err werd geconcludeerd dat de combinatie van geïmpregneerde klamboes en 
gratiss verstrekte vroegdiagnostiek en behandeling van malaria, aangevuld met een 
jaarlijkss bevolkingsonderzoek en behandeling van parasitemische individuen, 
gezondheidsvoorlichtingg en participatie van de bevolking, de malaria transmissie in 
Phann Thien snel onder controle bracht. Deze aanpak kan ook toegepast worden in 
anderee delen van het zuiden van Vietnam en voorziet in een goede basis voor verder 
onderzoek. . 

Hoofdstukk 5 beschrijft de voedingstoestand van de bevolking van Phan Tien 
tijdenss de bestrijding van malaria. Van 1995 tot 2000 werden de jaarlijkse 
bevolkingsonderzoekenn in Phan Thien uitgebreid met het meten van lengte en 
gewichtt van alle personen ouder dan één jaar. In 1995 werden bovendien de dikte van 
huidplooienn en de omtrek van het midden van de bovenarm gemeten. De Z-scores 
voorr lengte, gewicht en body mass index voor leeftijd, en gewicht voor lengte, 
werdenn bepaald met behulp van de Amerikaanse NCHS-1978- en CDC-2000-
referentietabellen,, en d.m.v. de LMS methode. De LMS methode werd ook gebruikt 
omm groeicurves te tekenen. De analyse van de longitudinale metingen was gebaseerd 
opp een zgn. mixed effects model van de herhaalde Z-scores over de tijd. 

Bijj  het eerste bevolkingsonderzoek werd, gebruik makend van Amerikaanse 
referentietabellen,, een matige/ernstige achterstand in lengtegroei waargenomen in 
53%/24%% van de kinderen. Voor de achterstand in gewichtstoename was dit 27% / 
9%.. Deze waarden zouden aangeven dat ondervoeding in de bevolking van Phan 
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Thienn zeer ernstig was. De meeste mensen waren inderdaad erg mager en hadden zeer 
weinigg onderhuids vet, maar de bevindingen bij lichamelijk onderzoek, de goede 
lichamelijkk conditie en normale dagelijkse activiteiten pleitten tegen ernstige 
ondervoeding. . 

Dee Z-scores, berekend met behulp van de LMS methode, leverden een 
adequatee beschrijving op van de verdeling van de antropometrische indicatoren in de 
populatie.. Hiermee kon tussen 1995 en 2000 een toename van lengtegroei worden 
aangetoond,, vooral tijdens de puberteit. Tegelijk namen de Z scores van gewicht voor 
lengtee en gewicht voor leeftijd af. In dit hoofdstuk wordt beargumenteerd dat de 
bestrijdingg van malaria waarschijnlijk de grootste bijdrage leverde aan deze 
inhaalgroei. . 

Tevenss werd geconcludeerd dat de standaard antropometrische indicatoren 
weinigg diagnostische en prognostische waarden hebben in marginaal gevoede 
Aziatischee bevolkingsgroepen. Analyse van herhaalde Z scores, gegenereerd met de 
LMSS methode, is een gevoelige methode om kleine verschuivingen in groei in kleine 
populatiess te detecteren. Inhaal van lengtegroei is een gevolg van bestrijding van 
malariaa en kan ten onrechte suggereren dat ondervoeding toeneemt, dit omdat het 
lichaamsgewichtt minder snel toeneemt dan de lengte. Dit is een belangrijke 
bevinding,, vooral in het licht van de globale toename van overgewicht in snel 
industrialiserendee landen. 

Hoofdstukk 6, "Intestinale worminfecties in een ethnische minderheidsgroep in 
zuidelijkk Vietnam", beschrijft een bestrijdingsprogramma in Phan Tien van 
worminfectiess van de darm, gebaseerd op bevolkingsonderzoek van ontlasting van 
kinderen,, behandeling van de gehele bevolking met albendazol en geïndiceerd 
gebruikk van praziquantel, vanaf 1997 tot 1999. Bij het eerste onderzoek waren 28% 
vann de kinderen geïnfecteerd met wormen. Mijnworminfecties kwamen het meeste 
voorr (23%) gevolgd door Trichuris trichiura (1,9%) en Hymenolepis nana (1,9%), 
Ascariss lumbricoides (0,5%) en Enterobius vermicularis (0,9%). Strongyloides 
stercoraliss werd niet aangetoond. Inadequate sanitaire voorzieningen, persoonlijke 
hygiënee en blootsvoets lopen leken de belangrijkste risicofactoren voor deze infecties. 
Dee massabehandeling met albendazol had in eerste instantie weinig effect omdat, naar 
laterr bleek, de gebruikte tabletten slechts de helft of minder dan de aangegeven 
hoeveelheidd bevatten. Nadat een andere formulering gebruikt was nam het aantal 
mijnworminfectiess snel af. Praziquantel werd geïndiceerd gebruikt om kinderen met 
eenn Hymenolepis nana infectie te behandelen. De campagne werd ondersteund met 
hett uitreiken van gratis plastic sandalen, gezondheidsvoorlichting, het slaan van 
enkelee waterputten en het bouwen van een aantal latrines. Na 3 jaar interventie was 
hett aantal intestinale worminfecties afgenomen tot 3,3% (p < 0.001). Er werd 
geconcludeerdd dat interventies die gezondheidsvoorlichting combineren met 
verbeteringg van sanitaire voorzieningen en massabehandeling van kinderen, 
intestinalee worminfecties snel onder controle kan brengen, maar dat de kwaliteit van 
gebruiktee geneesmiddelen een belangrijke factor is. 

Hoofdstukk 7, "Anemie, malaria en mijnworminfecties in een Vietnamese 
minderheidsgemeenschap",, beschrijft de prevalentie van bloedarmoede in relatie met 
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malariaa en intestinale worminfecties in Phan Thien. In dit longitudinale onderzoek 
werdd tijdens de bevolkingsonderzoeken voor malaria van 1996 tot 2000 de 
hemoglobineconcentratiee bepaald van alle individuen die ook werden onderzocht op 
malaria.. In 2000 werd bovendien de ferritineconcentratie gemeten om de prevalentie 
vann ijzergebrek te bepalen. De relatie tussen anemie, malaria en intestinale 
worminfectiess werd geanalyseerd. 

Overr de jaren werden in totaal 2767 Hb bepalingen verricht. De prevalentie van 
bloedarmoedee was altijd meer dan 43% en was vooral gerelateerd aan ijzergebrek 
(80%).. Door middel van de statistische techniek van de zgn. generalized estimating 
equationss (GEE) werd een kleine, maar significante, jaarlijkse afname van de 
prevalentiee van bloedarmoede vastgesteld ((OR: 0,805; p<0,00001). Er was tevens 
eenn klein maar significant verband tussen de afname van anemie en afname van 
malaria,, dat alleen met behulp van GEE kon worden zichtbaar gemaakt (OR 2,408; p 
== 0,0006). De bestrijding van de mijnworminfecties had geen effect op de prevalentie 
vann anemie. 

Err werd geconcludeerd dat bloedarmoede vaak voorkomt onder de Vietnamese 
minderhedengroeperingen,, maar dat het niet als surrogaat merker voor de prevalentie 
vann malaria of mijnworminfecties kan dienen. Dat is waarschijnlijk het gevolg van de 
marginalee voedingstoestand van hen die ook veel lijden aan malaria en 
mijnworminfecties.. Omdat deficiëntie van micronutrienten veel voorkomt onder 
bevolkingsgroepenn van zuidoost Azië is het aan te bevelen 
ziektebestrijdingsprogramma'ss aan te vullen met onderzoek naar ijzergebrek en, waar 
nodig,, te supplementeren via deze bestrijdingsprogramma's. 
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