
Samenvatting	  
	  
Het	  overlijden	  of	  ernstig	  ziek	  worden	  van	  vrouwen	  door	  complicaties	  tijdens	  
zwangerschap,	  bevalling	  of	  kraambed	  is	  in	  Malawi	  en	  veel	  andere	  
lagelonenlanden	  nog	  altijd	  aan	  de	  orde	  van	  de	  dag.	  Alleen	  al	  over	  het	  jaar	  2008	  
werd	  de	  moedersterfte	  wereldwijd	  geschat	  op	  350	  0001,	  waarvan	  de	  overgrote	  
meerderheid	  voorkómen	  had	  kunnen	  worden	  met	  adequate	  obstetrische	  zorg	  
(hoofdstuk	  1).	  	  
	  
Zo	  ook	  in	  Thyolo	  district	  in	  Malawi,	  een	  gebied	  waar	  vrouwen	  en	  kinderen	  door	  
hun	  kwetsbare	  maatschappelijke	  positie	  aanzienlijke	  gezondheidsrisico’s	  lopen	  
(hoofdstuk	  2).	  Via	  de	  ‘zusterschapsmethode’,	  waarbij	  een	  steekproef	  van	  
inwoners	  gevraagd	  wordt	  naar	  hun	  overleden	  zussen,	  kon	  de	  maternale	  
mortaliteitsratio	  –	  de	  meest	  gebruikte	  maat	  voor	  moedersterfte	  -‐	  in	  dit	  district	  
bepaald	  worden	  op	  558	  per	  100	  000	  levend	  geboren	  kinderen.	  Daarbij	  dient	  te	  
worden	  aangetekend	  dat	  dit	  getal	  waarschijnlijk	  een	  onderschatting	  is	  van	  de	  
werkelijke	  moedersterfte,	  omdat	  de	  ‘indirecte’	  sterfte	  ten	  gevolge	  van	  
aandoeningen	  die	  niet	  rechtstreeks	  ontstaan	  uit	  zwangerschap	  –	  zoals	  HIV-‐
infectie	  -‐	  door	  respondenten	  niet	  altijd	  genoemd	  zal	  worden	  (hoofdstuk	  3).	  Ter	  
vergelijking:	  in	  Nederland	  was	  de	  maternale	  mortaliteitsratio	  12	  per	  100	  000	  
over	  de	  periode	  1993-‐2005.2	  	  
	  
De	  auteur	  werkte	  gedurende	  drie-‐en-‐een-‐half	  jaar	  als	  arts	  in	  Thyolo.	  De	  in	  dit	  
proefschrift	  gebundelde	  studies	  betreffen	  lokaal	  toegepaste	  interventies	  om	  
maternale	  sterfte	  en	  ernstige	  morbiditeit	  (ziekte)	  in	  kaart	  te	  brengen	  en	  terug	  te	  
dringen.	  De	  studies	  zijn	  een	  vorm	  van	  ‘operationeel	  onderzoek’,	  hetgeen	  
betekent	  dat	  de	  resultaten	  ervan	  directe	  relevantie	  hebben	  voor	  de	  lokale	  
klinische	  praktijk.	  
	  
Drie	  interventies	  werden	  toegepast:	  plenaire	  audit	  van	  kritieke	  incidenten	  (deel	  
2),	  analyse	  van	  ernstige	  maternale	  morbiditeit	  (deel	  3)	  en	  uitbreiding	  van	  HIV-‐
zorg	  (deel	  4).	  
	  

Plenaire	  audit	  van	  kritieke	  incidenten	  
	  
Obstetrische	  audit	  heeft	  als	  doel	  de	  kwaliteit	  van	  zorg	  te	  verbeteren.	  Idealiter	  
neemt	  audit	  een	  cyclische	  vorm	  aan.	  Allereerst	  worden	  afspraken	  over	  goede	  
zorg	  vastgelegd	  in	  richtlijnen.	  Vervolgens	  wordt	  de	  geleverde	  zorg	  getoetst	  aan	  
diezelfde	  richtlijnen.	  En	  uiteindelijk	  worden	  aanbevelingen	  gedaan	  om	  de	  lokale	  
zorg	  te	  verbeteren.	  Deze	  aanbevelingen	  dienen	  dan	  te	  worden	  uitgevoerd	  en	  het	  
effect	  ervan	  gemeten,	  waarna	  de	  cyclus	  zich	  herhaalt.	  
	  
In	  Thyolo	  vond	  audit	  plaats	  op	  het	  niveau	  van	  de	  individuele	  
gezondheidsinstelling,	  met	  het	  lokale	  districtsziekenhuis	  als	  belangrijkste	  
locatie.	  Audit	  was	  ‘plenair’:	  alle	  hulpverleners	  en	  managers	  die	  direct	  en	  indirect	  
betrokken	  waren	  bij	  obstetrische	  zorg	  werden	  uitgenodigd,	  en	  een	  groot	  deel	  



participeerde.	  Onderwerp	  van	  audit	  waren	  ‘kritieke	  incidenten’,	  in	  het	  bijzonder	  
gevallen	  van	  maternale	  sterfte	  en	  ernstige	  maternale	  ziekte	  die	  waren	  
voorgevallen	  in	  de	  betreffende	  kliniek.	  De	  geleverde	  zorg	  werd	  getoetst	  aan	  de	  
lokale	  standaard	  en	  aanbevelingen	  voor	  verbetering	  werden	  voorgesteld	  en	  
indien	  mogelijk	  opgevolgd.	  
	  
Na	  de	  systematische	  invoering	  van	  deze	  vorm	  van	  audit	  vond	  een	  aanmerkelijke	  
daling	  plaats	  van	  het	  aantal	  ernstige	  maternale	  complicaties	  binnen	  
gezondheidsinstellingen	  in	  het	  district.	  In	  het	  eerste	  jaar	  van	  audit	  daalde	  het	  
aantal	  uterusrupturen	  -‐	  scheuren	  in	  de	  baarmoeder	  ten	  gevolge	  van	  een	  te	  lang	  
uitgestelde	  geboorte	  -‐	  in	  het	  districtsziekenhuis	  met	  68%,	  van	  19.2	  tot	  6.1	  per	  
1000	  bevallingen	  (hoofdstuk	  4).	  Gedurende	  de	  volledige	  tweejarige	  studie	  
daalde	  het	  aantal	  ernstige	  maternale	  complicaties	  van	  13.5	  tot	  10.4	  per	  1000	  
bevallingen	  in	  de	  gezondheidsfaciliteiten	  van	  het	  district.	  Er	  vond	  met	  name	  een	  
reductie	  plaats	  van	  complicaties	  die	  met	  eenvoudige	  noodprotocollen	  
voorkomen	  kunnen	  worden	  -‐	  ernstige	  bloedingen	  en	  uterusrupturen.	  Deze	  
laatste	  daalden	  in	  het	  tweede	  jaar	  verder	  naar	  3.7	  per	  1000	  
ziekenhuisbevallingen.	  Zwangerschapsvergiftigingen	  en	  ernstige	  infecties	  die	  
complexere	  zorg	  vergen,	  	  bleken	  niet	  of	  nauwelijks	  afgenomen	  (hoofdstuk	  5).	  
Deelnemers	  beschouwden	  audit,	  mits	  uitgevoerd	  op	  niet	  beschuldigende	  wijze,	  
als	  een	  belangrijke	  vorm	  van	  nascholing	  en	  kwaliteitsverbetering	  (hoofdstuk	  6).	  
	  

Maternale	  morbiditeitsanalyse	  
	  
Een	  andere	  vorm	  van	  complicatie-‐onderzoek	  betreft	  het	  bestuderen	  van	  casus	  
van	  maternale	  complicaties	  door	  individuele	  wetenschappers	  (in	  tegenstelling	  
tot	  de	  plenaire	  vorm	  van	  audit),	  met	  als	  doel	  factoren	  die	  bijdragen	  tot	  het	  
optreden	  van	  een	  bepaald	  type	  complicatie	  op	  te	  sporen.	  In	  de	  afgelopen	  jaren	  
heeft	  het	  onderzoek	  naar	  casus	  van	  maternale	  morbiditeit	  daarbij	  terrein	  
gewonnen	  ten	  opzichte	  van	  het	  traditionele	  sterfte-‐onderzoek.	  In	  vergelijking	  tot	  
maternale	  sterfte	  vindt	  ernstige	  morbiditeit	  frequenter	  plaats	  op	  het	  niveau	  van	  
de	  individuele	  gezondheidsinstelling	  en	  worden	  daarom	  eerder	  adequate	  
aantallen	  bereikt	  om	  analyses	  op	  toe	  te	  passen.	  	  
	  
Analyse	  van	  maternale	  morbiditeit	  in	  Thyolo	  bracht	  een	  aantal	  belangrijke	  
factoren	  aan	  het	  licht	  bij	  het	  ontstaan	  van	  ernstige	  morbiditeit	  en	  mortaliteit.	  Zo	  
bleek	  uit	  onderzoek	  naar	  casus	  van	  ernstig	  postpartum	  bloedverlies	  dat	  een	  
verhoogd	  risico	  op	  deze	  complicatie	  ontstond	  door	  onnodig	  uitgevoerde	  
keizersnedes	  bij	  vrouwen	  wiens	  kinderen	  reeds	  intra-‐uterien	  overleden	  waren	  
en	  bij	  wie	  een	  vaginale	  baring	  had	  kunnen	  worden	  nagestreefd	  (hoofdstuk	  7).	  
Een	  studie	  van	  ernstige	  maternale	  peripartum	  infecties	  liet	  zien	  dat	  vrouwen	  
met	  niet-‐obstetrische	  infecties	  (longontsteking,	  hersenvliesontsteking,	  etc.)	  een	  
hogere	  kans	  hadden	  te	  overlijden	  dan	  vrouwen	  met	  obstetrische	  infecties	  
(kraamvrouwenkoorts,	  etc.).	  Ook	  bleek	  dat	  HIV-‐positieve	  vrouwen	  die	  niet	  
behandeld	  werden	  met	  antiretrovirale	  therapie	  een	  hoger	  risico	  hadden	  te	  
overlijden	  als	  gevolg	  van	  infecties	  dan	  HIV-‐negatieve	  vrouwen.	  Na	  behandeling	  
met	  antiretrovirale	  middelen	  was	  het	  overlijdensrisico	  van	  HIV-‐positieve	  
vrouwen	  echter	  vergelijkbaar	  met	  dat	  van	  HIV-‐negatieve	  vrouwen,	  hetgeen	  het	  



belang	  van	  deze	  therapie	  –	  ook	  voor	  het	  terugdringen	  van	  de	  moedersterfte	  -‐	  
onderstreept	  (hoofdstuk	  8).	  
	  
De	  wereldgezondheidsorganisatie	  is	  momenteel	  bezig	  internationale	  criteria	  
voor	  ‘maternale	  net-‐niet-‐sterftes’	  op	  te	  stellen,	  om	  deze	  te	  kunnen	  classificeren	  
en	  vergelijken	  tussen	  verschillende	  landen.	  Hierbij	  lijkt	  ze	  te	  kiezen	  voor	  criteria	  
die	  het	  falen	  van	  verschillende	  organen	  en	  orgaansystemen	  trachten	  te	  
objectiveren.	  Helaas	  is	  voor	  deze	  criteria	  vaak	  hoog	  technologische	  diagnostiek	  
noodzakelijk	  die	  niet	  voorhanden	  is	  in	  een	  setting	  als	  Thyolo.	  Wij	  lieten	  zien	  dat	  
dergelijke	  criteria	  slechts	  een-‐vijfde	  van	  de	  ‘net-‐niet-‐sterftes’	  in	  Thyolo	  zouden	  
registreren	  en	  daarom	  geen	  passende	  basis	  voor	  vergelijking	  vormen	  (hoofdstuk	  
9).	  
	  

HIV-‐zorg	  
	  
De	  HIV-‐pandemie	  zorgde	  aan	  het	  eind	  van	  het	  afgelopen	  millennium	  voor	  een	  
enorme	  toename	  aan	  ziekte	  en	  sterfte	  in	  Malawi	  en	  omringende	  landen.	  Een	  
reactie	  van	  de	  internationale	  gemeenschap	  kwam	  slechts	  zeer	  traag	  op	  gang,	  
onder	  meer	  door	  scepsis	  over	  de	  mogelijkheid	  levensreddende	  antiretrovirale	  
therapie	  op	  verantwoorde	  wijze	  te	  verstrekken	  aan	  de	  Afrikaanse	  bevolking,	  
terwijl	  in	  het	  Westen	  deze	  therapie	  reeds	  uitgebreid	  voorhanden	  was.	  
	  
In	  Thyolo	  werd,	  met	  aanzienlijke	  externe	  hulp	  van	  Artsen	  zonder	  Grenzen,	  
gestart	  met	  het	  op	  grote	  schaal	  verstrekken	  van	  antiretrovirale	  therapie,	  met	  als	  
doel	  te	  bewijzen	  dat	  grootschalige	  HIV-‐programma’s	  wel	  degelijk	  succesvol	  
kunnen	  zijn	  in	  een	  dergelijke	  setting.	  Het	  programma	  in	  Thyolo	  maakte	  onder	  
andere	  gebruik	  van	  verschuiving	  van	  taken	  van	  schaarse,	  hoogopgeleide	  
verpleegkundigen	  en	  artsen	  naar	  de	  grotere	  groep	  gezondheidswerkers	  met	  een	  
lager	  opleidingsniveau.	  Van	  de	  meer	  dan	  23	  000	  inwoners	  die	  tussen	  2003	  en	  
2009	  startten	  met	  antiretrovirale	  middelen,	  waren	  er	  eind	  2009	  nog	  bijna	  15	  
000	  in	  leven,	  van	  wie	  er	  velen	  zonder	  therapie	  overleden	  zouden	  zijn	  (hoofdstuk	  
10).	  
	  
De	  zorg	  bestaat	  dat	  de	  toegenomen	  aandacht	  voor	  HIV	  en	  de	  aanzienlijke	  
machinerie	  van	  een	  dergelijk	  HIV-‐project	  ten	  koste	  gaan	  van	  andere	  
gezondheidsdoelen,	  bijvoorbeeld	  het	  verbeteren	  van	  de	  moeder-‐	  en	  kindzorg.	  
Toch	  nam	  in	  Thyolo	  het	  gebruik	  van	  algemene	  antenatale,	  intrapartum	  en	  
postnatale	  zorg	  aanzienlijk	  toe,	  alsmede	  de	  toegang	  tot	  anticonceptieve	  zorg	  en	  
de	  behandeling	  van	  andere	  seksueel	  overdraagbare	  aandoeningen.	  Van	  belang	  is	  
dat	  de	  HIV-‐zorg	  in	  het	  district	  in	  toenemende	  mate	  geleverd	  werd	  binnen	  het	  
reguliere	  publieke	  gezondheidszorgsysteem,	  door	  dezelfde	  gezondheidswerkers,	  
in	  dezelfde	  klinieken	  en	  op	  dezelfde	  tijdstippen	  als	  de	  overige	  reproductieve	  
gezondheidszorg.	  Dit	  laat	  zien	  dat	  goed	  geïntegreerde	  HIV/reproductieve	  zorg	  
wel	  degelijk	  mogelijk	  is	  met	  gunstige	  uitkomsten	  voor	  HIV-‐positieven	  en	  	  
-‐negatieven,	  door	  het	  breed	  inzetten	  van	  middelen	  die	  beschikbaar	  zijn	  gekomen	  
door	  het	  politieke	  momentum	  voor	  HIV	  (hoofdstuk	  11).	  Zo	  nam	  na	  invoering	  van	  
een	  uit	  HIV-‐middelen	  gefinancierde	  beloning	  in	  de	  vorm	  van	  een	  stuk	  zeep,	  een	  
baby-‐deken	  en	  een	  traditionele	  doek	  (gezamenlijke	  waarde	  5	  euro)	  voor	  iedere	  



vrouw	  die	  in	  een	  kliniek	  kwam	  bevallen,	  het	  aantal	  bevallingen	  in	  
gezondheidsinstellingen	  in	  twee	  jaar	  tijd	  met	  bijna	  80%	  toe	  (hoofdstuk	  12).	  Ook	  
zorgde	  de	  toegenomen	  toegang	  tot	  antiretrovirale	  therapie	  onder	  HIV-‐
geïnfecteerde	  gezondheidswerkers	  zélf	  ervoor	  dat	  deze	  belangrijke	  en	  schaarse	  
professionals	  beschikbaar	  bleven	  op	  de	  werkvloer	  (hoofdstuk	  13).	  	  
	  

De	  toekomst	  
	  
De	  invoering	  van	  systematische,	  lokale,	  obstetrische	  audit,	  maternale	  
morbiditeitsregistratie	  en	  zorgvuldig	  geïntegreerde	  HIV-‐zorg	  met	  aandacht	  voor	  
het	  algemene	  zorgsysteem	  strekken	  op	  basis	  van	  de	  beschreven	  onderzoeken	  tot	  
aanbeveling,	  ongeacht	  de	  methodologische	  beperkingen	  die	  kleven	  aan	  deze	  en	  
soortgelijke	  operationele	  studies	  in	  settings	  met	  beperkte	  middelen.	  	  
	  
In	  aanvulling	  op	  medisch-‐inhoudelijke	  evaluatie,	  zou	  obstetrische	  audit	  heel	  
goed	  kunnen	  worden	  uitgebreid	  met	  evaluatie	  van	  de	  houding	  van	  
gezondheidswerkers	  ten	  opzichte	  van	  hun	  patiënten,	  waarbij	  respect	  voor	  de	  
menselijke	  waardigheid	  en	  correct	  professioneel	  gedrag	  centraal	  zouden	  moeten	  
staan.	  
	  
Uiteindelijk,	  zo	  is	  mijn	  stellige	  overtuiging,	  is	  een	  ‘epidemiologische	  benadering’	  
zoals	  die	  gebruikt	  is	  in	  dit	  proefschrift	  echter	  onvoldoende	  om	  het	  lot	  van	  
vrouwen	  fundamenteel	  te	  verbeteren.	  Een	  benadering	  gebaseerd	  op	  adequate	  	  
zorg	  als	  mensenrecht,	  waarbij	  politieke	  en	  bestuurlijke	  leiders	  systematisch	  ter	  
verantwoording	  geroepen	  worden	  door	  vrouwen	  zélf,	  lijkt	  een	  noodzakelijk	  en	  
krachtiger	  instrument	  (hoofdstuk	  14).	  
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