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Lepraa is een chronische, infectieuze ziekte veroorzaakt door de bacil Mycobacterium leprae, 

eenn gegeven welk onbekend of van geen belang is voor hen die deze ziekte hebben opgelo-
penn in Nepal, of waar dan ook in de wereld, waar lepra nog steeds endemisch is. De Wereld 
Gezondheidsorganisatiee (WHO) beschouwt lepra als een probleem voor de publieke 
gezondheidd zolang het voorkomen ("prevalence") meer dan 1 patiënt per 10.000 inwoners 
is.. Om "operationele" redenen worden alleen zij die een medicamenteuze behandeling nodig 
hebbenn of hiermee reeds behandeld worden, als patiënt gerekend. Door het telkens wijzigen 
(mett name van de duur) van de aanbevolen behandelschemas is het zeer discutabel of alleen 
dee "prevalence" een goede graadmeter is voor het wegen van bestaande lepraproblematiek. 
Eenn veel realistischer maat is het aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten per jaar ("New 
casee detection rate"), een cijfer welk de laatste 15 jaar wereldwijd gerekend, niet gedaald is. 
Hett is aan te bevelen om lepra als een publiek gezondheidsprobleem te beschouwen zolang 
hett voorkomen meer is dan 1 patiënt per 10.000 inwoner, of wanneer het voorkomen min-
derr dan 1 patiënt per 10.000 inwoners geworden is, het aantal nieuw gediagnosticeerde 
patiëntenn per 100.000 inwoners niet daalt in 3 van de 5 hierop volgende jaren. 
Inn 2000 werden over de hele wereld 738284 nieuwe patiënten geregistreerd. Zij zullen 
mogelijkk te maken krijgen met de vaak invaliderende gevolgen van lepra neuritis, sociale iso-
latiee door het bestaande stigma, mentale stress, een verslechtering van hun economische 
situatiee en, wanneer kundige hulp geboden wordt, de vaak moeilijke weg van reïntegratie en 
herwonnenn onafhankelijkheid. 

Omm de lezer enigszins inzicht te geven in de wereld van de Nepalese lepra patiënt wordt in 
dee inleiding informatie verstrekt over Nepal en de klinische aspecten van de aandoening. 

Inn het tweede hoofdstuk wordt het hoofdelijk bevolkingsonderzoek op lepra besproken 
welkee tussen 1986 en 1990 plaatsvond in het Lalitpur District. Vijfentachtig procent van de 
210.3588 geregistreerde inwoners werd onderzocht waarbij 234 nieuwe lepra patiënten wer-
denn gevonden. De verhouding van de nieuwe patiënten kwam hiermee op 26 per 100.000 
inwonerss per jaar; voor alleen de kinderen tot 12 jaar kwam dit cijfer op 8 nieuwe kinderen 
mett lepra per 100.000 inwoners per jaar. Van alle nieuw gediagnosticeerde patiënten had 
20%% de multibacillaire vorm van lepra en 12% een invaliditeit graad twee ("Disability grade 
2")) In 1999 werden 25 nieuwe patiënten geregistreerd waardoor de "New case detection 
rate""  op 8 per 100.000 inwoners kwam. Van hen hadden 17 patiënten multibacillaire lepra. 
Dee meeste van deze multibacillaire patiënten hadden de laatste jaren buiten het Lalitpur dis-
trictt gewerkt. In 2000 werden 7 nieuwe patiënten gevonden hetgeen de "New case detec-
tionn rate' op 2.3 per 100.000 bewoners bracht. Als conclusie van dit onderzoek werd gesteld 
datt adequate training van de staf van de gezondheidsposten en van de gezondheidswerkers 
inn de dorpen ("Village Health Workers") een gunstige invloed kan hebben op de therapie-
trouww van patiënten èn op de mogelijkheid om in een vroeg stadium zenuwbeschadiging op 
tee sporen. Sindsdien heeft het Anandaban ziekenhuis niet alleen deze staf van het eigen 
Lalitpurr district opgeleid, maar op het verzoek van het Nepalese ministerie voor Volks-
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gezondheid,, ook de staf van dit niveau van de gehele "Central Region". Sinds dit bevol-

kingsonderzoekk heeft de preventie van functieverlies door neuritis dezelfde urgentie gekre-

genn als de beschikbaarheid van de geneesmiddelen combinatie ("multidrug therapy") voor 

dee bestrijding van M.leprae. Eveneens werd geconcludeerd dat een hoofdelijk bevolkingson-

derzoekk zoals in het Lalitpur district werd uitgevoerd nuttig is als wetenschappelijke studie, 

maarr dat op deze manier uitgevoerd, de kosten voor het opsporen van nieuwe patiënten vele 

malenn te hoog ligt in dit gebied met een voorkomen van ongeveer 10 patiënten per 10.000 

inwoners. . 

Inn het derde hoofdstuk wordt beschreven dat neuritis van de nervus femoralis cutaneous 
lateraliss (meralgia paraesthetica) vaker voorkomt bij leprapatiënten dan bij de doorsnee 
bevolkingg en dat de symptomen op die van een ischialgie kunnen lijken. Nadat de diagnose 
bevestigdd is middels een diagnostisch blok met een lokaal anaestheticum, kan behandeling 
mett pijnstillers, ontstekingremmers, bedrust, en bij ernstige gevallen corticosteroid injecties 
bijj  de uittreeplaats van de zenuw, met succes worden toegepast. Bij de door ons beschreven 
patiëntenn voldeed deze behandeling en was chirurgische decompressie niet nodig. 

Inn het vierde hoofdstuk wordt benoemd dat behandeling van lepra neuritis met prednison 

dee eerste keus is maar dat deze slechts in een minderheid van de gevallen leidt tot duidelijk 

functionelee verbetering van spierkracht en sensibiliteit. De indicaties en de resultaten van 

eenn chirurgische zenuwdecompressie worden besproken. Bij die patiënten bij wie behande-

lingg van de neuritis met prednison niet succesvol is gebleken omdat zenuwherstel tot een 

functioneell  niveau niet gerealiseerd is, kan verbetering bereikt worden middels een door ons 

ontwikkeldee nieuwe techniek voor decompressie van de zenuw. De decompressie vindt 

plaatss via een selectieve verruiming van het vernauwde epineurium ("selective meshing of 

thee epineurium, SME). Bij deze techniek worden net zoals bij het "meshen" van een huid-

transplantaat,, kleine, elkaar deels overlappende incisies gemaakt in het epineurium, tussen 

dee epineurale bloedvaten door. De mate van het herstel van zenuwfunctie is omgekeerd 

evenredigg aan de verstreken tijd van uitval. Een zeer duidelijke of redelijk herstel van sensi-

biliteitt (zie het artikel voor de definiëring van deze begrippen) kan verkregen worden in 70 

procentt van de patiënten wanneer de sensibiliteitsuitval niet langer aanwezig is dan 6 maan-

den,, terwijl tot onze verassing een duidelijk herstel nog waargenomen werd bij 32 procent 

vann de patiënten wanneer zij geopereerd werden binnen 10 jaar na verlies van sensibiliteits-

verlies. . 

Inn het vijfde hoofdstuk wordt gesteld dat de diagnose van lepra, in die gevallen waarbij er 

alleenn sprake is van zenuwuitval, vaak moeilijk bevestigd kan worden. In Nepal is dit bij 

77 procent van de patiënten het geval. Dan kan een cytologische punctie uit een aangedane 

zenuww een goede en veilige methode zijn om de diagnose te stellen. Bij zeven van de elf 

patiëntenn bij wie een cytologische punctie werd gedaan, werden zuurvaste staafvormige 

bacillenn gevonden. Deze methode welke in het Anadaban Ziekenhuis werd ontwikkeld, 

wordtt in dit artikel gepresenteerd. 
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Hoofdstukk zes behandelt een nieuwe methode voor de vroeg-diagnostiek van intrinsieke 
spieruitvall  in de voet bij leprapatiënten. Deze spieren onderhouden de structuren van de 
voett tijdens het lopen en spreiden hierbij de mechanische stress over de zool van de voet. Bij 
hett lichamelijk onderzoek van lepra patiënten wordt in tegenstelling tot bij het onderzoek 
vann de hand, weinig aandacht besteed aan een tijdig en regelmatig onderzoek van de func-
tiee van de intrinsieke voetspieren. Bij het voorkomen van functieverlies en uiteindelijk daar-
doorr deformatie, gaat de aandacht voornamelijk uit naar een eventueel verlies van protec-
tievee sensibiliteit van de voetzool. Het is naar onze mening dan ook niet verwonderlijk dat 
ondankss het voorschrijven van beschermend schoeisel, een veel te groot percentage van de 
voetulceraa recidiveren en dat deze de belangrijkste opnameindicatie blijven vormen voor kli-
nischee behandeling. Intrinsieke spieruitval in de voet is vergelijkbaar met die in de hand en 
kann dus mede verantwoordelijk gesteld worden voor een uiteindelijke weke delen beschadi-
ging.. Ten einde de intrinsieke spieren van de voet te kunnen testen ontwikkelden we een 
nieuwe,, eenvoudige, en non-invasieve methode genoemd de "Paper Grip Test (PGT)". Een 
aangetoondee intrinsieke voetspieruitval resulteert vaak in wat we "Het syndroom van de 
falendee voorvoet", noemen. De symptomen bestaan uit een klauwen van de tenen, een 
doorzakkenn van het dwarsgewelf en later de lengtegewelven, en daardoor een overmatige 
piekbelastingg onder de metatarsophalangeale gewrichten I en II . Dit is waarschijnlijk de ver-
klaringg voor het hoge aantal (recidiverende) voetulcera in dit gebied. De "Paper Grip Test" 
wordtt beschreven en therapeutische suggesties worden gedaan om ulcera te voorkomen. Het 
belangrijkstee advies bestaat uit een beschrijving van een schoenaanpassing om de voorvoet 
beterr te beschermen tijdens de afzet ("push-off") fase van het lopen. 

Inn hoofdstuk zeven wordt gesteld dat met name type-1 of "reversal" zenuwreacties verant-
woordelijkk zijn voor de zenuwbeschadiging en daardoor het functieverlies, bij lepra. Uit 
onderzoekk in het Mycobacterium Research Laboratorium van het Anandaban ziekenhuis 
bleekk dat met name er een duidelijk verband bestaat tussen de hoogte van een positieve 
serumspiegell  van IgM antiphenol-glycolipide-1 (PGL-1) antilichamen en de kans op het 
optredenn van een type-1 reactie (p<0.001), dit onafhankelijk van de lepraclassificatie, een 
positievee "skin smear", en de aanwezigheid van andere ani\-M.leprae antilichamen. Deze 
relatiee werd ook niet gevonden voor IgG anti-Iipoarabinomannan of anti-Mycobacterium 
lepraee 35 kDa eiwit antilichamen. Een positieve anti-PGL-1 spiegel in combinatie met een 
positievee "lepromin test", bleek een belangrijke risicofactor voor het later ontwikkelen van 
eenn type-1 reactie en daarom wordt aanbevolen patiënten met deze risicofactor nauwgezet 
tee controleren gedurende de eerste twee jaren na het starten van de gecombineerde medi-
camenteuzee behandeling (MDT). Het herkennen van deze risicogroep en het nauwlettend 
vervolgenn van hun zenuwfunctie zal hopelijk resulteren in een tijdige behandeling van een 
eventuelee neuritis en daardoor een voorkomen of minimaliseren van functieverlies en inva-
liditeit. . 

Inn hoofdstuk acht wordt het verband geanalyseerd tussen de type-1 reactie en sensibel en 
motoirr zenuwfunctieverlies bij 297 "borderline" leprapatiënten, alsmede het effect van de 
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ingesteldee behandeling van de neuritis met prednison.. Van deze 297 borderline patiënten 

ontwikkeldenn 157 patiënten (53%) een type-1 reactie gedurende een gemiddelde vervolgtijd 

vann 30.7 maanden (met een spreiding van 6-74 maanden) Geen significante verschillen wer-

denn gevonden tussen BT, BB of BL type lepra patiënten, noch tussen links en rechts, tussen 

handen,, voeten of ogen. Een afname van sensibiliteit bij 2 1% en in spierkracht bij 13% van 

dee patiënten die geen type-1 reacties doormaakten duidt op een stille neuritis ("silent neuri-

tis")) waarvan 71% van de episodes in het eerste jaar van MD T behandeling zich afspelen. 

Vann de 157 patiënten die een type-1 reactie ontwikkelden en behandeld werden met pred-

nison,, werd bij 65 patiënten (41%) een verbetering in de cumulatieve sensibiliteitsscore 

waargenomenn terwijl bij 39 patiënten (25%) er een verslechtering hiervan optrad en bij 53 

patiëntenn (34%) deze score onveranderd bleef. 

Inn deze zelfde groep werd bij 56 patiënten (36%) een verbetering in de cumulatieve kracht-

scoree gezien, terwijl bij 20 patiënten (13%) de score verslechterde en bij 81 patiënten (51%) 

dezee score onveranderd bleef. Deze uitkomsten indiceren een duidelijk noodzaak om meer 

effectievee behandelingsschemas te ontwikkelen voor de behandeling van neuritis geasso-

cieerdd met type-1 reacties. De zenuwfunctie van patiënten die opgenomen werden voor kli -

nischee behandeling verbeterden significant beter dan bij hen die poliklinisch behandeling 

ontvingen.. Het verschil werd grotendeels verklaard door de constatering dat 20 tot 30% van 

dee poliklinisch behandelde patiënten niet therapietrouw ("non-compliant") waren en de 

hunn voorgeschreven prednison niet kwamen ophalen. De reden hiervoor is helaas niet 

bekend. . 

Inn hoofdstuk negen trachten we oorzaken voor het gebrek aan therapietrouw ("non-com-

pliance")) daarom te inventariseren. Zoals reeds eerder gesteld bestaat de voornaamste zorg 

vann hen bij wie lepra gediagnosticeerd is niet uit hoe de M.leprae in het lichaam kwijtge-

raaktt kunnen worden, maar eerder uit hoe het beste de zichtbare kenmerken van lepra 

gemaskeerdd kunnen worden, dit om sociale uitstoting te voorkomen. Hiernaast bestaat er 

eenn angst voor invaliditeit en een verslechtering van de economische positie. De psychische 

spanningenn die hierbij optreden hebben een directe invloed op de motivatie om adviezen 

voorr behandeling op te volgen en zijn vaak de oorzaak waarom een patiënt zich aan de 

behandelingg onttrekt. In een pogen om de belangrijkste factoren en kenmerken te kunnen 

identificerenn die bij deze mentale stress een rol spelen, werd bij een groep patiënten de 

WHO-Selff  Reporting Questionnaire (WHO-SRQ) gebruikt, een door de patiënt in te vul-

lenn 20-vragenlijst welke door de Wereld Gezondheidsorganisatie aanvankelijk ontwikkeld is 

omm niet-psychotische psychiatrische problematiek op te sporen, dit door ons aangevuld met 

eenn aparte serie vragen over socio-economische factoren. Deze WHO-SRQ test was al eer-

derr in Nepal gevalideerd. 

Wijj  zijn het met andere onderzoekers eens dat een positieve score niet zonder meer geïnter-

preteerdd mag worden als een teken van duidelijke psychiatrische morbiditeit maar eerder 

gezienn moet worden als een uitslag welke op bovenmatige mentale stress duidt en daarom 

aanvullendd onderzoek verdient. Bij ongeveer 10% van de gemiddelde Nepalese bevolking 
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wordtt een positieve score bij gebruik van deze test gevonden. In 1990 en 1991 in ons eerste 
onderzoekk van 411 lepra patiënten in de Oostelijke, Centrale en Westelijke regio's van 
Nepal,, werd deze te hoge mentale stress bij 16.3 procent van de patiënten gemeten. Bij het 
vervolgonderzoekk in 2000 en 2001 was dit cijfer gestegen tot 31.5 procent, dit terwijl onder 
vergelijkbaree algemene populaties in 1999 en 2000 de scores respectievelijk 10 en 13.1% 
waren.. Aan het eind van 2001, na het vermoorden van het Nepalese koningshuis en de 
scherpee toename van Maoïstische guerrilla aanslagen, steeg dit percentage bij de bevolking 
zelfss tot ruim 60 procent. Hoe dan ook, er kan geconcludeerd worden dat de diagnose lepra 
eenn duidelijke toename van psychische stress veroorzaakt. Vrouwen, patiënten ouder dan 40 
jaar,, en patiënten met een functiebeperking, hadden duidelijk vaker een positieve score dan 
mannen,, jongere patiënten en hen zonder functiebeperking. Wanneer de patiënt een nega-
tievee kijk had op het verdere beloop van de ziekte en op de toekomst dan werd ook vaker 
eenn positieve score gevonden. 

Patiëntenn met een goede opleiding hadden duidelijk minder vaak een positieve score. Dit 
nett zoals patiënten die goed opgevangen werden door hun familie en die geloofden in een 
goedee afloop van hun ziekteproces, hoewel deze factor te niet werd gedaan na aanpassing 
vann de Odds ratio's. 

Eenn vergelijk van de twee onderzoeken van 1999/1 en van 2000/1 suggereert dat de sociale 
omstandighedenn in de tussenliggende tien jaren verbeterd zijn met een groter percentage 
patiëntenn die hun familie over hun ziek zijn durfden in te lichten en die nog steeds samen 
wonenn met hun eigen familie; dit duidt op minder sociale uitstoting dan in de 1990/1 pop-
ulatiee werd gevonden. 

Hierr tegenover staat dat ook meer patiënten melding maken van een ontwijkend gedrag van 
hunn familie en moeilijkheden om een winkel binnen te gaan. In 2000/1 duidden meer 
patiëntenn een micro-organisme als de oorzaak van hun lepra maar ook minder patiënten 
geloofdenn in hun kans op genezing dan in 1990/1. De kennis die vergaard is bij deze beide 
onderzoekenn heeft ons belangrijke inzicht gegeven in de achtergronden van de psychische 
stresss die bij lepra vaker voorkomt, een kennis die voor een adequaat behandelen, onont-
beerlijkk is. We verwachten dat dit zal resulteren in een verbetering van de leprazorg. 

Dee verscheidenheid en de omvang van de problemen waar lepra patiënten mee geconfron-
teerdd worden, liggen meestal ver buiten het bereik van het scalpel van de chirurg. De pro-
blematiekk van de lepra patiënt wordt nauwelijks beïnvloedt door steriele statistieken. Een 
iederr die echt effectieve zorg wil verlenen wordt uitgedaagd zich te verdiepen in de wereld 
vann problemen waar de patiënt zich voor gesteld ziet. Een klein deel van deze uitdaging 
wordtt gereflecteerd in dit proefschrift. 
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