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Beschikbaarheidd en gebruik van geneesmiddelen op het 
Thaisee platteland 

Samenvatting g 

Hett  proefschrift is gebaseerd op een onderzoek naar  de implicaties van het distribueren van 

geneesmiddelenn door  dorpsgezondheidswerkers dat van 1992 tot 1994 in Thailand is 

uitgevoerd.. Het doel van dit onderzoek was na te gaan in hoeverre twee 

overheidsprogrammas,, n.L  dat ter  opleiding en ondersteuning van "Communit y Health 

Workers""  en het "Villag e Drug Fund"  programma, beschikbaarheid en gebruik van essentiële 

geneesmiddelenn hebben bevorderd. Het proefschrift beschrijft onjuist gebruik van 

geneesmiddelenn op het platteland van Thailand en de sociale en culturele context waarbinnen 

ditt  gebeurt. Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn: (1) Welke moderne 

geneesmiddelenn zijn langs welke kanalen verkrijgbaar  in de Thaise dorpen; (2) welke 

patronenn van zelf-medicatie zijn karakteristiek voor  de dorpssamenlevingen; (3) welke sociale 

enn culturele faktoren zijn bepalend voor  zulke patronen van zelf-medicatie; en (4) op welke 

wijzee beinvloeden zulke faktoren de uitvoering en de effectiviteit van overheidprojekten 

gerichtt  op de bevordering van juist geneesmiddelengebruik door  consumenten. 

Hett  betoog maakt gebruik van twee gegevensbestanden: (1) materiaal verkregen door 

eenn landelijke survey van beschikbaarheid van geneesmiddelen op dorpsniveau in 195 via 

clustersamplingg geselekteerde dorpen ; en (2) cases van geneesmiddelengebruik door 

dorpelingen,, met speciale aandacht voor  de invloed van contextuele faktoren, verkregen door 

kwalitatieff  onderzoek in 15 dorpen. 

Hett  proefschrift bevat tien hoofdstukken. De eerste drie gaan in op de theoretische, 

methodischee en contextuele achtergrond van de studie; in de daarop volgende zes 

hoofdstukkenn worden empirische gegevens gepresenteerd; in het laatste hoofdstuk volgen 

conclusiess en worden de implicaties daarvan voor  de verbetering van juist 

geneesmiddelengebruikk  door  consumenten besproken. 

Inn Hoofdstuk 1 staan relevante begrippen en theoretische inzichten betreffende 

distributi ee en gebruik van geneesmiddelen in ontwikkelingslanden centraal. Er  wordt 

benadruktt  dat zelf-medicatie met moderne geneesmiddelen, meestal langs informele kanalen 

verkregen,, de voornaamste vorm van gezondheidszorg is. Voorts dat de consumenten hun 
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modernee geneesmiddelen vooral verkrijgen in de commerciële particuliere sector waar met de 

formelee regelgeving ten aanzien van medicijnenverstrekking vaak de hand wordt gelicht. Deze 

combinatiee van faktoren leidt in de praktijk tot een zeer omvangrijk onjuist 

geneesmiddelengebruik.. Hoofdstuk 2 bevat details over de gebruikte onderzoeksmethoden, 

terwijll  in Hoofdstuk 3 de sociaal-economische omstandigheden, het gezondheidszorgsysteem 

enn culturele informatie over Thailand aan de orde komt. 

Dee hoofdstukken 4 en 5 geven een kwantitatief en kwalitatief overzicht van de 

geneesmiddelendistributiee in Thaise dorpen. Resultaten van het landelijke survey tonen dat er 

gemiddeldd 42 verschillende, meest moderne geneesmiddelen beschikbaar zijn in elk dorp. 

Geneesmiddelenn voor externe toepassing en pijnstillers vormen daarvan het grootste deel. 

Veell  nadruk krijgt de beschikbaarheid van geneesmiddelen waarvan onjuist gebruik 

problemenn kan veroorzaken, zoals antibiotica, anti-diarrhoea middelen en steroïden. Ook 

wordenn de bronnen van geneesmiddelen op dorpsniveau uitvoerig besproken, zoals de 

kruidenierszaken,, de rondtrekkende medicijnverkopers, de injectiegevers, en de particuliere 

kliniekenn van gezondheidswerkers. Het beeld dat naar voren komt in deze beide hoofdstukken 

iss dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen op het platteland van Thailand zonder meer kan 

wordenn gekarakteriseerd als overvloedig. 

Inn hoofdstuk 6 staat de kwantitatieve analyse van de behandelpraktijk centraal van veel 

voorkomendee klachten, zoals diarrhoea, verkoudheid, koorts in combinatie met hoofdpijn, 

maagpijnn en spierpijn. De bedoeling is inzicht te krijgen in zelf-medicatie praktijken door uit 

tee vinden in hoeverre men bij genoemde klachten moderne geneesmiddelen gebruikt en om 

welkee het daarbij gaat. Ook is er aandacht voor de sociale en culturele vormgeving van zelf-

medicatie.. Het hoofdstuk laat zien dat zelf-medicatie met moderne geneesmiddelen de voor-

naamstee vorm van gezondheidszorg is in de Thaise dorpen, waarbij men vooral gebruik maakt 

vann middelen die via informele kanalen, in het bijzonder de lokale kruidenierswinkel, zijn 

verkregen. . 

Dee hoofdstukken 7 en 8 bieden case-studies van respectievelijk phit kaboon en mot 

luukluuk ak seep, twee lokaal gedefinieerde aandoeningen in de reproduktieve sfeer. Het wordt 

duidelijkk gemaakt dat wat irrationeel geneesmiddelengebruik lijk t in feite de uitkomst is van 

hett samenspel van heel diverse faktoren, zoals het langdurig verrichten van zwaar en 

inspannendd werk dat leidt tot slechte gezondheid, traditionele opvattingen over gezondheid en 

ziekte,, en de marketing taktieken van de farmaceutische industrie. 

Hoofdstukk 9 biedt de resultaten van evaluatief onderzoek naar beleid van de Thaise 
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regeringg om via PHC en VDF programmas rationeel gebruik van geneesmiddelen te 

stimuleren.. De conclusie is dat de rol van deze programmas beperkt is geweest tot het 

beschikbaarr  maken van geneesmiddelen en dat er  geen aandacht aan het gebruik van die 

middelenn is besteed. Daar  kwam bij  dat die provisie van middelen plaats vond in een context 

diee wordt gekenmerkt door  overvloedigheid daarvan. Die context was volledig buiten 

beschouwingg gebleven bij  het opzetten van het VDF programma en het is dan ook niet 

verwonderlij kk  dat het op geen enkele wijze in staat was om serieus in competitie te gaan met 

dee commerciële geneesmiddelensektor. 

Inn het afsluitende hoofdstuk 10 worden de voornaamste conclusies over  de 

aanwezigheidd van medicijnen in de Thaise dorpen nog eens samen gevat: overvloedige 

beschikbaarheidd van geneesmiddelen, dominante rol van de informele commeciële sektor  en 

dee nadrukkelijk e rol van zelf-medicatie. Er  wordt gesproken over  een proces van 

farmaceutiseringg dat gaande is in het leven van de rural e Thaise armen waarbij  gebruik van 

modernee medicijnen een voorname manier  van probleemoplossing is geworden. Het 

hoofdstukk sluit af met enkele aanbevelingen op het terrein van gezondheidsonderwijs aan 

lekenn over  onjuist geneesmiddelengebruik: het moet zich richten op bewustmaking van de 

negatievee kanten van het gebruik van medicijnen en benadrukken dat er  ook oplossingen zijn 

voorr  gezondheidsproblemen buiten de sfeer  van geneesmiddelen. 
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